




ورم ات  هنیدم  زا  مالسلا )  هیلع  اضر (  ماما  ترجه  یخیرات  يایفارغج 

: هدنسیون

شنم نافرع  لیلج 

: یپاچ رشان 

يوضر سدق  ناتسآ  یمالسا  ياهشهوژپ  داینب 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ورم ات  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترجه  یخیرات  11يایفارغج 

باتک 11تاصخشم 

12هراشا

بلاطم 16تسرهف 

21همّدقم

ذخآم عبانم و  رد  22یتالّمأت 

هرصب ات  هنیدم  25زا 

هنیدم هب  25تیرومأم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  اب  26عادو 

نایعیش ياوشیپ  نیشناج و  27نییعت 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  اب  28عادو 

هّکم هب  مالسلا  هیلع  ماما  تمیزع  هرابرد  یتاظحالم  رفس و  29زاغآ 

هرصب يوس  33هب 

هرصب ات  هنیدم  تافاسم  لزانم و  35حرش 

جابن هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  37دورو 

( مق دادغب و  هفوک ،  ) هّیسداق زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  روبع  هرابرد  39یتاظحالم 

دادغب رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  اب  نینیمیلاوذ  رهاط  43تعیب 

مق هب  ترضح  رفس  هرابرد  45یتاظحالم 

هرصب ات  جابن  زا  لزانم  48ریس 

هرصب هب  ترضح  50دورو 

سراف ات  هرصب  53زا 

زاوهالا قوس  ات  هرصب  53زا 

زاوها هب  هرصب  ینونک  58هار 
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زاوهالا 58قوس 

زاوها هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  62دورو 

زاوها 62ياهدادخر 

کبرا قبرا و  هرابرد  69یتاکن 

لوفزد رتشوش و  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  روبع  هرابرد  70یتاظحالم 

مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  دجسم  ای  72هاگمدق و 

یمید اضر  ماما  74هعقب 

یمید اضر  ماما  رگید  75هعقب 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  موس  78هعقب 

لوفزد رد  ناسارخ ) هاش   ) نوسارخاش 79هعقب 

رتشوش رد  ناسارخ ) هاش   ) نوسارخاش 79هعقب 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  80هاگمدق 

دزی ات  سراف  85زا 

سراف يوس  85هب 

سراف هب  زاوها  86هار 

زاریش هب  زاوها  92هار 

زاریش هب  ناجرا  94هار 

زاریش هب  ناتسزوخ  96هار 

( ناهبهب  ) ناجرا هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  100دورو 

( ناهبهب  ) ناجرا 102هرابرد 

زاریش هب  زاوها  ینونک  105ریسم 

مالسلا هیلع  ماما  تکرح  ریسم  زاریش و  ات  زاوها  ياههار  108یسررب 

111زاریش

111رخطصا

( هوقربا  ) 113هوکربا

هوقربا یخیرات  113راثآ 
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هوقربا رد  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  114هاگمدق 

( دزی  ) هثک هب  زاریش  114هار 

دزی هب  زاریش  ینونک  119هار 

ناسارخ ات  دزی  122زا 

122دزی

دزی زا  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  124روبع 

ناسارخ سراف و  نایم  125نابایب 

( ناسارخ يوس  هب  دزی  زا   ) ریوک 127هار 

دزی رد  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  ياههاگمدق  129یسررب 

( كدهشم  ) قنارخ 130هاگمدق 

هاشارف ریش ، هد  131هاگمدق 

نیئان نارفاب و  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  134دورو 

نیئان رهش  134ياههاگمدق 

رهش نیا  ياههاگمدق  نیئان و  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  دورو  هرابرد  136یتاظحالم 

ناوهآ هب  ترضح  141دورو 

ناسارخ ات  نیئان  میدق  142هار 

ناسارخ هب  دزی  ینونک  ياههار  143یسررب 

ریوک 145هار 

147ناسارخ

147هراشا

148روباشین

روباشین هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  150دورو 

روباشین رد  بهذلا  هلسلس  ثیدح  152رکذ 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  زا  روباشین  مدرم  155لابقتسا 

روباشین رد  نالهک  همشچ  156يارجام 

روباشین 157هاگمدق 
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دعس طابر  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تبابط  158يارجام 

160سوط

خرس هد  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  162دورو 

( یگنسهوک  ) ناشارت گنس  هوک  زا  مالسلا  هیلع  ترضح  163روبع 

( دابانس هدکهد  ناقون ،  ) سوط هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  164دورو 

سخرس هب  روباشین  166هار 

169سخرس

سخرس یخیرات  172راثآ 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ندش  ینادنز  يارجام  سخرس و  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  172دورو 

سخرس زا  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  174جورخ 

ورم هب  سخرس  یمیدق  175هار 

176ورم

ورم سخرس و  هب  دهشم  ینونک  178هار 

ورم رد  نایسابع  179تموکح 

ورم هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  181دورو 

182يدهعتیالو

يدهعتیالو 182حارط 

تفالخ 185داهنشیپ 

يدهعتیالو 189مسارم 

يدهعتیالو هماندهع  رب  ماما  192طختسد 

ناراب 194ياعد 

يدهعتیالو 195نافلاخم 

دیع زامن  197ییاپرب 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  تداهش  يدهعتیالو و  تّیهام  نوماریپ  199یتاظحالم 

تیعقوم دنچ  204یسررب 

( تفالخ  ) يدهعتیالو هیلّوا  هشیدنا  حرط  نارحب و  نارود  لوا : 204تّیعقوم 
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لیدعت نزاوت و  لماع  هب  زاین  یسایس و  مطالت  نارود  مّود : 205تّیعقوم 

 ( مالسلا هیلع  اضر  ماما  تداهش   ) ناکاین عضاوم  هب  تشگزاب  فده و  رد  یماکان  مّوس : 209تیعقوم 

213اهتشاددای

213هراشا

هسیفنلا قالعالا  زا  لقن  هب  هفوک )  ) هیسداق ات  هّکم  هار  214ریسم 

هرصب ات  هّکم  هار  218ریسم 

هرصب ات  هفوک )  ) هیسداق هار  220ریسم 

نادلبلا زا  لقن  هب  هیسداق )  ) هفوک ات  هکم  222هار 

يدهعتیالو هماندهع  لماک  224نتم 

ذخآم 233عبانم و 

233هراشا

( یبرع یسراف و   ) ذخآم 234عبانم و 

ییایفارغج 234عبانم 

اه همان  تشذگرس  یخیرات و  236عبانم 

یّلحم خیرات  247عبانم 

اه 250همانرفس 

اه 250هشقن 

باتک مئامض  شخب  ياه  هشقن  ریواصت و  252ذخآم 

رضاح قیقحت  رد  هدافتسا  دروم  عبانم  زا  یخرب  فیلأت  254خیرات 

261همانباتک

261هراشا

تسا هدش  عقاو  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تکرح  ریسم  رد  هک  ناریا  زا  ییاهرهش  یّلحم  خیرات  عبانم  262همانباتک 

مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  268همانباتک 

یسراف یصاصتخا  عبانم  268فلا )

یبرع یصاصتخا  عبانم  272ب )

یسراف یبرع و  یمومع  عبانم  273ج )
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زکرم 299هرابرد 
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ورم ات  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترجه  یخیرات  يایفارغج 

باتک تاصخشم 

 - 1339 لیلج ، شنم ، نافرع  هسانشرس : 

.شنم نافرع  لیلج  ورم /  ات  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترجه  یخیرات  يایفارغج  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1374 یمالسا ، ياهشهوژپ  داینب  دهشم : رشن :  تاصخشم 

(. هدش ات  یشخب   ) هشقن روصم ، : .ص  271 يرهاظ :  تاصخشم 

پاچ لایر : 28000 مشش ؛ پاچ  لایر :  33000 موس ؛) پاچ   ) لایر 11000 لایر ؛ 4500 کباش : 

 : مجنپ 9-195-971-964-978

.1382 موس : پاچ  تشاددای : 

.1385 مراهچ : پاچ  تشاددای : 

.1386 مجنپ :  پاچ  تشاددای : 

.1387 مشش : پاچ  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  236 ؛ [ - 205  ] .ص همانباتک : تشاددای : 

.ق 203 153 - ؟ متشه ، ماما  ع ،)  ) یسوم نب  یلع  عوضوم : 

یئایفارغج گنهرف  ناریا --  عوضوم : 

یخیرات يایفارغج  ناریا --  عوضوم : 

یمالسا ياه  شهوژپ  داینب  هدوزفا :  هسانش 

BP47/ع4ج 7 1374 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/957 ییوید :  يدنب  هدر 

م 266-75 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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هراشا
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بلاطم تسرهف 

همّدقم 9

13 هرصب 38 -  ات  هنیدم  زا 

نایعیش ياوشیپ  نیشناج و  نییعت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  اب  عادو  هنیدم  هب  تیرومأم 

لزانم و حرـش  هرـصب  يوس  هب  هّکم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  تمیزع  هرابرد  یتاظحالم  رفـس و  زاـغآ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  اـب  عادو 
جابن هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  دورو  هرصب  ات  هنیدم  تافاسم 

دادغب رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  اب  نینیمیلاوذ  رهاط  تعیب  هیسداق  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  روبع  هرابرد  یتاظحالم 

هرصب ات  جابن  زا  لزانم  ریس  مق  هب  ترضح  رفس  هرابرد  یتاظحالم 

هرصب هب  مالسلا  هیلع  ترضح  دورو 

39 سراف 68 -  ات  هرصب  زا 

زاوها هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دورو  زاوهالا  قوس  زاوها  هب  هرصب  ینونک  هار  زاوهالا  قوس  ات  هرصب  زا 

ای هاگمدـق و  لوفزد  رتشوش و  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  روبع  هراـبرد  یتاـظحالم  کـبرا  قبرا و  هراـبرد  یتاـکن  زاوها  ياهدادـخر 
مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  دجسم 

رد ناسارخ ) هاش   ) نوسارخاش هعقب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  يرگید  هعقب  یمید )  ) اضر ماما  زا  يرگید  هعقب  یمید  اضر  ماـما  هعقب 
مالسلا هیلع  اضر  ماما  هاگمدق  رتشوش  رد  ناسارخ ) هاش   ) نوسارخاش هعقب  لوفزد 

68 دزی 95 -  ات  سراف  زا 

زاریش هب  ناجرا  هار  زاریش  هب  زاوها  هار  سراف  هب  زاوها  هار  سراف  يوس  هب 

ینونک ریسم  ناهبهب )  ) ناجرا هرابرد  ناهبهب )  ) ناجرا هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  دورو 

ص:5
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زاریش مالسلا  هیلع  ماما  تکرح  ریسم  زاریش و  ات  زاوها  ياههار  یسررب  زاریش  هب  زاوها 

زاریش هار   ) هثک هب  زاریش  هار  هوقربا  رد  مالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  هاگمدق  هوقربا  یخیرات  راثآ  هوقربا )  ) هوکربا رخطـصا 
دزی هب  زاریش  ینونک  هار  دزی ) هب 

96 ناسارخ 120 -  ات  دزی  زا 

دزی

ناسارخ سراف و  نایم  نابایب  دزی  زا  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  روبع 

دزی رد  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  ياههاگمدق  یسررب  ناسارخ ) يوس  هب  دزی  زا  ) ریوک هار 

نیئان رهش  ياههاگمدق  نیئان  نارفاب و  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  دورو  هاشارف  ریـش ، هد  هاگمدق  كدهـشم )  ) قنارخ هاگمدق 
ناوهآ هب  مالسلا  هیلع  ترضح  دورو  رهش  نیا  ياههاگمدق  نیئان و  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  دورو  هرابرد  یتاظحالم 

ریوک هار  ناسارخ  هب  دزی  ینونک  ياههار  یسررب  ناسارخ  ات  نیئان  میدق  هار 

120  - 155 ناسارخ

روباشین

مالسلا هیلع  اضر  ماما  زا  روباشین  مدرم  لابقتسا  روباشین  رد  بهذلا  هلسلس  ثیدح  رکذ  روباشین  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دورو 
روباشین رد  نالهک  همشچ  يارجام 

سوط دعس  طابر  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تبابط  يارجام  روباشین  زا  ترضح  جورخ 

( یگنسهوک  ) ناشارت گنس  هوک  زا  ترضح  روبع  خرس  هد  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  دورو 

سخرس هب  روباشین  هار  دابانس ) هدکهد  ناقون ،  ) سوط هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دورو 

ینادنز يارجام  سخرس و  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دورو  سخرس  یخیرات  راثآ  سخرس 

هار ورم  ورم  هب  سخرـس  یمیدـق  هار  سخرـس  زا  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماـما  جورخ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ندـش 
ورم هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  دورو  ورم  رد  نایساّبع  تموکح  ورم  سخرس و  هب  دهشم  ینونک 

156 يدهعتیالو 186 - 
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ییاپرب يدهعتیالو  نافلاخم  ناراب  ياعد  يدهعتیالو  هماندهع  رب  ماما  طختسد  يدهعتیالو  مسارم  تفالخ  داهنشیپ  يدهعتیالو  حاّرط 
دیع زامن 

دنچ یسررب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  تداهش  يدهعتیالو و  ّتیهام  نوماریپ  یتاظحالم 

تیعقوم
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187 اهتشاددای 201 - 

لماک نتم  هفوک 5 - اـت  هّکم  هار  هرصب 4 - ات  هیـسداق  هار  ریـسم  هرـصب 3 - ات  هّکم  هار  ریـسم  هیـسداق 2 - ات  هّکم  میدق  هار  ریـسم  - 1
يدهعتیالو هماندهع 

202 ذخآم 216 -  عبانم و 

( یبرع یسراف و   ) ذخآم عبانم و 

یّلحم خیرات  عبانم  اه  همان  تشذگرس  یخیرات و  عبانم  ییایفارغج  عبانم 

خیرات باتک  مئامض  شخب  ياه  هشقن  ریواصت و  ذخآم  اه  هشقن  اه  همانرفس 

عبانم یخرب  فیلأت 

217 همانباتک 239 - 

تسا هدش  عقاو  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تکرح  ریسم  رد  هک  ناریا  زا  ییاهرهش  یلحم  خیرات  عبانم  همانباتک 

مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  یناگدنز  همانباتک 

یسراف یصاصتخا  عبانم  فلا )

یبرع یصاصتخا  عبانم  ب )

یسراف یبرع و  یمومع  عبانم  ج )

ص:7

ورم ات  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترجه  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comيایفارغج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 

ینیوآ یضترم  دّیس  دیهش  رّهطم  حور  هب  میدقت 

شراگن قیقحت و  هژورپ   » ینیوآ یضترم  دّیس  دیهش  موحرم  بیغرت  هیصوت و  هب  هک  تفرگ  لکش  یماگنه  قیقحت  نیا  یلصا  هشیدنا 
فیلأت يارب  کنیا  مه  هک  قیقحت  نیا  .دش  زاغآ  يرنه  هزوح  ینویزیولت  دحاو  رد  مالسلا »  مهیلع  نیموصعم  همئا  یناگدنز  همانملیف 

ات هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ترجه  یناتـساد  دنتـسم  لایرـس  همانملیف  شراگن  شهوژپ  عقاو  رد  تسا  هدش  میظنت 
.دشاب یم  ورم 

داب ورهر  رپ  شهار  یمارگ و  شدای 

ف�وم
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همّدقم

یـسوم نب  یلع  ماما  يدهعتیالو  شریذپ  يارجام  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  یناگدنز  مالـسا و  یـسایس  خـیرات  ّمهم  عطاقم  زا  یکی 
دوخ هب  ار  دـیدج  میدـق و  ناخّروم  زا  يرایـسب  هّجوت  شندوب  زیگنا  ل�وس  ّتیمها و  لیلد  هب  عوضوم  نیا  .تسا  مالـسلا  هیلع  اـضرلا 

(1) .تسا هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  يرایسب  ياهباتک  نونکات  هدرک و  بلج 

اضر ترـضح  هک  تسا  ییاهرهـش  یعامتجا  یـسایس و  یخیرات ، يایفارغج  هتفرگ ، رارق  ّتقد  یـسررب و  دروم  قیقحت  نیا  رد  هچنآ 
ورم نآ  دصقم  هنیدم و  ریـس  طخ  نیا  أدبم  .تسا  هتـشاد  فقوت  اج  نآ  رد  ای  هدرک و  روبع  اج  نآ  زا  نومأم  روتـسد  هب  مالـسلا  هیلع 

رامـش هب  نامز  نآ  لوادتم  ياههار  زا  یکی  دهد ، روبع  نآ  زا  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تشاد  دـیکأت  نومأم  هک  يریـسم  .دوب 
سراف و ياهتلایا  نایم  نابایب  ریوک و  هار  زا  سپـس  سراـف و  هب  زاوها )  ) زاوهـالا قوس  قیرط  زا  هرـصب و  هب  هنیدـم  زا  نآ  تفر و  یم 

.دش یم  متخ  ورم  هب  تشذگ و  یم  ناسارخ 

تمـس هب  اج  نآ  زا  سپـس  تفر و  یم  دادغب )  ) مالـسلا هنیدم  هفوک و  تمـس  هب  هنیدـم  زا  دوب  لوادـتم  نامز  نآ  رد  هک  يرگید  هار 
.تشذگ یم  مق  دادغب و  هفوک ، ساّسح : رهش  هس  زا  ریخا  ریس  طخ  نیا  .دش  یم  یهتنم  ورم  هب  هرخالاب  ناسارخ و  مق و  ير ،

ینب ماّکح  دـض  رب  نایولع  ياهتـضهن  اهمایق و  دـهاش  هراومه  دـش و  یم  بوسحم  نایولع  هاگیاپ  نایعیـش و  عّمجت  زکرم  هفوک  رهش 
ریز رد  دادغب  .دوب  ساّبع  ینب  هیما و 
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شردارب نومأم و  نایم  ینادناخ  یـسایس و  ياهـشکمشک  رد  و  دـش ، یم  هرادا  نومأم  یـسایس  نافلاخم  بّصعتم و  نایـساّبع  هرطیس 
تالیامت ياراد  هک  تفر  یم  رامـش  هب  ناریا  ياهرهـش  دودـعم  زا  مق ، رهـش  .دوب  هدـش  نومأم  دـضرب  هئطوت  نوناـک  هب  لیدـبت  نیما 

.دز یم  جوم  نآ  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  نادناخ  هب  ّتبحم  دوب و  یعیش 

، یعیبط يایفارغج  هاگدـید  زا  دوب  هدرک  باختنا  ورم  هب  هنیدـم  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  لاـقتنا  يارب  نومأـم  هک  يریـسم  ور  نیا  زا 
هیلع اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترجه  یخیرات  يایفارغج  یـسررب  .دوب  هناکریز  هدـش و  باـسح  رایـسب  یبهذـم  یـسایس و  یعاـمتجا ،

هب دوخ  تخادرپ  میهاوخ  نآ  حرـش  هب  لزنم  هب  لزنم  رهـش ، هب  رهـش  ثداوح ، تایئزج  حرط  اب  لیـصفت و  هب  هک  يا  هنوگ  هب  مالـسلا 
یخیرات ياـیفارغج  میـسرت  هدـنراگن ، داـقتعا  هب  تسا و  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  يدـهعتیالو  ّتیهاـم  رگناـیامن  ییاـهنت 

هب هک  تسا  يدـهعتیالو  ّتیهاـم  نشور  لـیالد  زا  یکی  هداد  خر  رفـس  نیا  لوط  رد  هک  یثداوح  مالـسلا و  هیلع  اـضر  ماـما  تمیزع 
نیا لوط  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  .دهد  یم  همتاخ  مالسلا  هیلع  ماما  يوس  زا  نآ  شریذپ  هرابرد  اهریبعت  ءوس  اهشسرپ و  زا  يرایسب 

داهنـشیپ هب  تبـسن  دوخ  عضاوم  مالعا  يدـهعتیالو و  حرط  زا  نومأم  فادـها  ياشفا  هب  ًالآم  هک  دز  یتامادـقا  هب  تسد  هراومه  رفس 
ات تفای  یم  همادا  دوب  منتغم  تصرف  هک  هاـگ  ره  رفـس  لوط  رد  دـش و  زاـغآ  رفـس  يادـتبا  ناـمه  زا  تامادـقا  نیا  .دـیماجنا  نومأـم 

ماجنارـس و  تفرگ ، دوخ  هب  يرتشیب  تّدـش  يدـهعتیالو  یلیمحت  شریذـپ  زا  دـعب  ماما  عضاوم  .دیـسر  ورم  هب  ترـضح  هک  یماگنه 
.دش شتداهش  هب  رجنم 

ذخآم عبانم و  رد  یتالّمأت 

ّبترت  » و ناکم » «، » نامز  » ياهرـصنع هب  هجوت  مدـع  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  یناگدـنز  خـیرات  عبانم  مهم  صیاقن  زا  یکی  - 1
هدـهاشم تفرگ ، رارق  يرادرب  هرهب  ای  یـسررب و  دروم  رـضاح  قیقحت  رد  هک  یعبانم  رثکا  رد  لاکـشا  نیا  هنافـسأتم  .تسا  ثداوح »

هب هک  تسا  یهافش » خیرات  ، » مالسلا مهیلع  همئا  یناگدنز  خیرات  عبانم  رثکا  هک  درک  فارتعا  دیاب  .دش 

میدـق و ِناخّروم  زا  يرایـسب  شراگن  هویـش  لیلد  نیمه  هب  .تسا  یملع » خـیرات   » ياهیگژیو دـقاف  هتفای و  شراـگن  بوتکم  تروص 
دقاف اهتیاور  زا  يرایسب  ور  نیا  زا  .دوش  یم  دودحم  يراگن  هثداح  ای  عیاقو و  حرش  هب  ًاتدمع  هک  تسا  ییاور  شراگن  دیدج ،
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هداد يور  ینامز  هچ  رد  اجک و  رد  اه  هثداح  داد  صیخـشت  ناوت  یم  یتخـسب  هک  يروط  هب  .دنتـسه  یناکم ،»  » و ینامز »  » ياه هبنج 
دروم تردـن  هب  هک  تسا  يدراوم  هلمج  زا  رگیدـکی  رب  اهارجام  لباقتم  ریثأت  زین  اهنآ و  ندوب  لاـبند  هب  ولج و  ثداوح ، ّبترت  .دـنا 

زا ار  خّروم  دزاس و  یم  وربور  یناوارف  تالضعم  تاماهبا و  اب  ار  ققحم  یخیرات ، ياهیـسررب  رد  صیاقن  نیا  .تسا  هدش  عقاو  هّجوت 
.دراد یمزاب  ثداوح  رب  ر�وم  رصانع  یخیرات و  ياه  هبنج  ریاس  طیارش و  تفایرد 

ًالوصا دنـشاب و  یم  ثداوح  هب  هبناج » همه  شرگن   » دـقاف عبانم  بلاغ  اهنآ ، زا  يدودـعم  زجب  رـضاح ، قیقحت  عبانم  رد  هوالع  هب  - 2
حرـش و هب  زاـین  هک  ییاـج  رد  دـنا و  هدرک  روبع  یگداـس  هب  یخیراـت  تاـضقانت  زا  .دـنا  هتخادرپ  ثداوح  لـیلحت  هیزجت و  هب  رتمک 

هدروآ نایم  هب  نخس  رتمک  اهارجام  يریگ  لکش  رب  ر�وم  رصانع  ای  طیارش و  رکذ  زا  هتشذگ و  ییوگ  یلک  اب  تسا  لیلحت  حیضوت و 
.دنا

قطانم و یسایس  یعیبط و  يایفارغج  هب  هجوت  مدع  دوش ، یم  هظحالم  قیقحت  نیا  ذخآم  عبانم و  رد  هک  یتاهابتـشا  زا  رگید  یکی  - 3
تکرح ریس  طخ  یضعب  ًالثم  .تسا  هدش  عقاو  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  ترـضح  روبع  ریـسم  رد  هک  تسا  ییاهرهش 

اب ًالوصا  هتشادن و  نامز  نآ  لوادتم  ياههار  ریـسم  اب  یبسانت  چیه  هک  دنا  هدرک  رکذ  يا  هقطنم  رهـش و  زا  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
هک هدـش  زین  دـیدج  ناخّروم  لقن  ذـخأم  هنافـسأتم  تاهابتـشا ، هنوگ  نیا  .تسا  ضقانت  رد  اهرهـش  اههار و  یعیبط  ییایفارغج  ریـسم 

.تسا یخیرات  يایفارغج  ياهیهاگآ  نادقف  زا  یشان  ًاتدمع 

اهرهـش یبهذـم  یـسایس  ياـهتّیعقوم  نـتفرگ  رظن  رد  هجوـت و  نودـب  دـیدج  ناـخّروم  اـهنآ  عـبت  هـب  میدـق و  ناـخّروم  يا  هراـپ  - 4
هبنج ظاحل  هب  هک  نیا  رب  هوالع  اهـشرازگ  نیا  .دـنا  هدرک  تبث  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  فقوت  ای  روبع و  زا  ییاهـشرازگ 

حیرـصت هب  نومأم  هک  يریـسم  اب  تسین ، یخیرات  ربتعم  عبانم  دـییأت  دروم  تسوربور و  ناوارف  تاضقانت  طالغا و  اـب  یخیراـت  ياـه 
دوب هدرک  نییعت  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  روبع  يارب  ّقثوم  عبانم 

.تسا یقطنم  ساسا  هیاپ و  دقاف  دراد و  لماک  تریاغم  زین 

ناریا فلتخم  ياهرهـش  رد  يدجاسم  ای  اههاگفقوت و  اههاگمدق و  زا  یّلحم ، خـیرات  عبانم  ًاصوصخ  یخیرات ، ياهباتک  زا  یخرب  - 5
نکاما نیا  .تسا  هدرازگ  زامن  ای  هتشاد و  فقوت  نکاما  نآ  رد  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  هک  دنا  هدرب  مان 
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روبع لحم  هک  دنا  هدش  عقاو  ییاهرهـش  رد  اهنآ  زا  یـضعب  یلو  هدوب  ورم  هب  هنیدم  زا  ترـضح  رفـس  نامه  هب  طوبرم  هدـعاقلا  یلع 
هک هدـش  تبث  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هب  بوسنم  يا ، هقطنم  رد  هاگمدـق » تشه  : » لاثم ناونع  هب  .تسا  هدوبن  مالـسلا  هیلع  ماما 

ّتیعقاو ًاساسا 

ریاس رد  تسا و  ناریا  زا  ترضح  نآ  ریسم  هب  طوبرم  ًارـصحنم  نکاما  نیا  .تسا  ا�ور  ای  باوخ و  اهنآ  أشنم  ًاتدمع  درادن و  یخیرات 
هچ رگا  یگتخاـس -  دـنچ  ره  نکاـما -  نیا  دوـجو  .تسا  هدـشن  هدـهاشم  دـنا  هتفرگ  رارق  ترـضح  ریـس  طـخ  رد  هک  ییاـهروشک 

ریـسم نییعت  يارب  یبسانم  هیامتـسد  دـناوت  یمن  یلو  تسا  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  هب  ناریا  مدرم  هقالع  قشع و  نازیم  رگنایامن 
رابتعا و دوجو  تروص  رد  اهنت  دـشاب و  دـنا -  هدرک  هیکت  نآ  هب  بتک  زا  يا  هراپ  هک  نانچ  نآ  مالـسلا -  هیلع  اضر  ترـضح  روبع 

.دنشاب هدننک  نییعت  ییامنهار  دنناوت  یم  اههاگمدق  هک  تسا  یخیرات  ّتیدنس 

هداد تبسن  مالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  هب  بقانم  اه و  هرکذت  زا  یخرب  رد  زین  ار  یثداوح  یگتخاس ، نکاما  نیا  رب  هوالع  - 6
یخرب هیامتسد  يا  هناققحم  ریغ  روط  هب  یخیرات  ياهاطخ  نیا  زا  یخرب  هنافـسأتم  .دراد  یخیراتریغ  يا و  هناسفا  هبنج  ًالماک  هک  دنا 

نب یلع  ماما  یناگدـنز  نوماریپ  يدنمـشزرا  راثآ  رـصاعم  ناخّروم  دودـعم  مامتها  هب  هچناـنچ  تسا و  هدـش  دـیدج  ناگدنـسیون  زا 
یقاب مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  نایعیش  نارادتسود و  هظفاح  رد  اهلسن  ات  بتک ، هنوگ  نیا  دوب ، هدشن  فیلأت  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم 

.دنام یم 

ص:12
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هرصب ات  هنیدم  زا 

هنیدم هب  تیرومأم 

ات دنتفای  تیرومأم  نومأم  يوس  زا   (1) مداخ رسای  كاحض و  یبا  نبءاجر  هک  یماگنه 

ص:13

هنیدم زا  ماما  تمیزع  يارب  نومأم  هک  يرومأم  دنسیون : یم  نیظعاولا  هضور  نییبلاطلا ؛ لتاقم  داشرالا ؛ هلمج  زا  عبانم  زا  یـضعب  - 1
قافتا مداخ  رـسای  كاحـض و  یبا  نبءاجر  دروم  رد  عبانم  رثکا  اـما  .دوب  يدولج  دـیزی  نب  یـسیع  دوب ، هتـشاد  لیـسگ  ورم  يوس  هب 

هیلع یلع  نادنزرف  نایولع و  ياه  هناخ  دیـشرلا  نوراه  روتـسد  هب  هک  دوب  یـسک  نامه  يدولج ، اریز  تسا ، نامه  حیحـص  دـنراد و 
تیرومأم نیا  يارب  يدرف  نینچ  .تشذگن  ناشنانز  هماج  تالآرویز و  زا  یتح  دناسر و  بیـسآ  درک و  تراغ  هنیدـم  رد  ار  مالـسلا 

لتاقم یناهفـصا ، جرفلاوبا  ،2/250 ؛ داشرالا دـیفم ، خیـش  دـینک ، یـسررب  .دـشاب  یبوخ  باختنا  نومأم  يوس  زا  تسناوت  یمن  ریطخ 
، مالـسلا هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، خیـش  اب  دـینک  هسیاقم  و  ص369 . نیظعاولا ، هضور  يروباشین ، لاـتف  ص523 ؛ نییبلاطلا ،

پاچ  ) خـیراتلا یف  لماکلا  ریثا ، نبا   13/5659 هدنیاپ ، مساقلاوبا  همجرت  يربط ، خـیرات  يربط ، ریرج  هب  دـینک  هاگن  و 401 .  2/398
لوصا ینیلک ، 2/465 ؛ یبوقعی ، خیرات  یبوقعی ، حـضاو  نبا  2/441 ؛ رهوجلا ، نداعم  بهذلا و  جّورم  يدوعـسم ، 4/162 ؛ توریب ،)

ماما دیبلط ، ورم )  ) ناسارخ هب  ار  ترـضح  نآ  تشون و  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  يا  همان  نومأم  : » دسیون یم  ینیلک  . 2/407 یفاک ،
نومأم درادن و  يا  هراچ  تسناد  ترضح  نآ  ات  .تشون  یم  همان  ترضح  نآ  هب  هتسویپ  نومأم  تساوخ ، رذع  یللع  هب  مالـسلا  هیلع 

نایـساّبع زا  ار  تفالخ  هک  تساوخ  لضف  نب  لهـس  : » دـسیون یم  یقهیب  لضفلاوبا  ...دـش .» نوریب  هنیدـم  زا  اذـل  تسین  رادرب  تسد 
.دـنتفر هنیدـم  هب  ود  ره  دـش و  هارمه  نومأم  دـمتعم  اب  اـت  درک  دزماـن  دوخ  ناـشیوخ  زا  يدـمتعم  ...دروآرد  ناـیولع  هب  دـنادرگب و 

نب نامیلـس  زا  يربتعم  عبنم  چـیه  رکذ  نودـب  باسنالارحب  بحاـص  ص190 . دـلجم 1 ،) زا  ، ) ،ج6 یقهیب خـیرات  یقهیب ، لضفلاوبا 
زا هک  درب  یم  ماـن  نومأـم  هداتـسرف  ناونع  هب  مقرا ، نب  عاجـش  نب  بیبح  هّللادـبع  نب  بیبح  نب  مساـق  نب  دواد  نبدـمحم  نب  میهاربا 

ص100. باسنالارحب ، یعازخ ، ییحی  نبا  هب : .ك.ر  .دش  هنیدم  هناور  ترضح  يارب  همان  دصراهچ  هارمه  هب  سوط 
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ردـپ نوچمه  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  .دوب  هنیدـم  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـنروآ ، ورم  هب  ار  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع 
ياه هلحم  زا  هلحم  مادـک ، رد  مالـسلا  هیلع  ماما  لزنم  هک  نیا   ) تشاد تماقا  هنیدـم  رد  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  شراوگرزب 

مالسلا هیلع  ماما  لزنم  هب  مداخ ، رـسای  كاحـض و  یبا  نبءاجر  دنهد .) یمن  ام  هب  ینادنچ  تاعالطا  عبانم ، هدوب  لوسرلا  هنیدم  رهش 
دناوخ و ار  همان  تهارک  اب  تفگن و  ینخس  نومأم  ناگداتسرف  اب  مالسلا  هیلع  ماما  .دندرک  میلست  ترـضح  هب  ار  نومأم  همان  دنتفر و 
دز یتامادـقا  هب  تسد  ماما  ورم ، يوس  هب  رفـس  زاغآ  زا  لبق  ماگ  نیلّوا  رد   (1) .دش رفس  هدامآ  تفریذپ و  ار  نومأم  داهنـشیپ  راچانب 

دعب نیشناج  نییعت  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  عادو  ِكاندرد  هنحص  لثم  تخاس  راکشآ  ار  يدهعتیالو  شریذپ  ّتیهام  هک 
.دوخ تیب  لها  اب  عادو  ّتیفیک  دوخ و  زا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  اب  عادو 

زا مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  راضحا  يارب  نومأـم  دـصاق  نوچ  هک  دـنک  یم  لـقن  یناتـسیس  لوحم  زا  دوخ  دنـس  هب  قودـص  خـیش 
دراو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  رّهطم  دقرم  اب  عادو  يارب  ترـضح  متـشاد ، روضح  هنیدم  رد  نم  دش  دراو  هنیدم  هب  ناسارخ 

ره تشگزاب و  سپس  درک و  عادو  دش و  کیدزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  نآ  دقرم  هب  هبترم  نیدنچ  .دش  سدقم  هناتسآ 

ص:14

،ص290 و داشرالا دیفم ، خیش  2/404 ؛ یفاک ، لوصا  ینیلک ، 2/139 ؛ مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، خیـش  هب : .ك.ر  - 1
الم ص158 ؛ فلسلا ، براجت  یناوجخن ، ص300 ؛ يرخف ، خـیرات  یقطقط ، نبا  ص367 ؛ نیظعاولا ، هضور  يروباشین ، لاـتف  291 ؛

... 1/191 یقهیب ، خیرات  یقهیب ، لضفلاوبا  هجاوخ  ص5-653 ؛ هعیشلا ، هقیدح  یلیبدرا ، سدقم  49/92 ؛ راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب 
لـضاف داوج  دـنک  یم  رکذ  هارکا » نودـب   » مالـسلا هیلع  اضر  ماما  يوس  زا  ار  ورم  رفـس  شریذـپ  هک  رخأتم  ناسیون  هرکذـت  هلمج  زا 

هیلع اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  هب  هک  يا  همان  رد  نومأم  : » دسیون یم  يدنـس ، ذخأم و  هنوگ  چـیه  نودـب  دوخ  باتک  رد  يو  تسا 
، دوش امرف  فیرشت  ورم  هب  هدرک  توعد  ماما  زا  اّنمت  اضاقت و  نحل  اب  طقف  هکلب  هتفگن ، ینخس  دوخ  تایونم  زا  هتشاد  میدقت  مالـسلا 

ص105. مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  هناگ ، هدراهچ  نیموصعم  هب : .ك.ر  دومرف » لوبق  ار  توعد  نیا  زین  ماما 
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نآ روضح  هب  نم  .تسیرگ  یم  دنلب  ییادص  اب  دمآ  یم  حیرض  کیدزن  هک  راب 

ترـضح نآ  .متفگ  تینهت  ناسارخ  هب  نومأـم  ندرک  بلط  رطاـخ ) هب   ) ار وا  مدرک و  مالـس  مدـش ، بایفرـش  مالـسلا  هیلع  ترـضح 
رانک رد  منک و  یم  تلحر  تبرغ  رد  مور و  یم  نوریب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مراوگرزب  ّدج  راوج  زا  انامه  دیراذگاو ، ار  نم  دومرف :

رد هک  نیا  ات  مدوب  يو  هارمه  هدرک ، تعیاشم  ار  راوگرزب  نآ  ناسارخ  ات  دـیوگ : یم  یناتـسیس  لوحم  .دـش  مهاوخ  نفد  نوراه  ربق 
(1) .دندرک نفد  نوراه  دزن  ار  وا  تفای و  تافو  سوط 

(2) .دنا هدرک  لقن  یسیع  نبدّمحم  زا  لقن  هب  ار  تیاور  نیا  بقانملا  رد  بوشآرهش  نبا  هّیصولا و  تابثا  رد  زین  يدوعسم 

نایعیش ياوشیپ  نیشناج و  نییعت 

یکدوک نامز  نآ  رد  هک  ار  مالسلا  هیلع  داوج  شدنزرف  تسناد ، یم  ار  رفـس  نیا  ماجنارـس  هک  اجنآ  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  رّهطم  ربق  مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  درب ، یبّنلادجسم  هب  شّدج  اب  عادو  ماگنه  هب  دوب  هلاس  دنچ 

درک ضرع  مالسلا  هیلع  داوج  ترـضح  .مدرپس  امـش  هب  ار  وا  نم  ادخ ، لوسر  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تفرگ ، شوغآ  رد 
نانخس دومرف : دوخ  باحصا  الکو و  یمامت  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  سپـس  .يور  یم  ادخ  بناج  هب  هک  مسق  ادخ  هب  ردپ ، يا 

هب دومرف و  وا  تماما  رب  حیرصت  دوخ  باحصا  تاقث  دزن  .دینک و  يو  تفلاخم  كرت  دییامن و  تعاطا  ار  وا  رما  دینک و  شوگ  ار  وا 
اهنآ

ص:15

ص394. هیصولا ، تابثا  يدوعسم ، 2/464 ؛ مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، خیش  - 1
، یــسلجم هـب : ك.ر : نـینچمه  و  ص394 . هیـصولا ، تاـبثا  يدوعـسم ، ص196 ؛ بقاـنملا ، بوشآرهـش ، نـبا  هـب : دـینک  هاـگن  - 2

هیلع هللا  یلص  مرکا  لوسر  اب  ار  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  عادو  باسنالارحب ، بحاص  . 12/105 يورسخ ، یسوم  همجرت  راونالاراحب 
اب عادو  ماگنه  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  یباوخ  حرـش  هب  يو  .تسا  هدرک  رکذ  مارحلا  مّرحم  مهدزناـپ  هبنـشکی  بش  رد  هلآ  و 

هدنیآ لوصف  رد  هک  يا  هنوگ  هب  تسا و  هدشن  نآ  زا  يرکذ  میدق  عبانم  رد  هک  دزادرپ  یم  هدـید ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
رد یشحاف  ياههابتشا  طالغا و  هناسفا ، خیرات و  نایم  طلخ  رب  هوالع  درک ، میهاوخ  هراشا  باتک  نیا  یخیرات  ياه  هبنج  زا  یخرب  هب 

، یعازخ ییحی  هب : .ك.ر  .دروآ  یم  نییاپ  یهافـش  یخیرات  بتک  ریاس  زا  ار  نآ  یخیراـت  شزرا  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  باـتک  نیا 
.1268 نارهط ، هفالخلاراد  پاچ  باسنالارحب ،
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(1) .تسوا ماقم  مئاق  نیشناج و  همئالاداوج  ترضح  هک  دناسانش 

هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ربق  اب  عادو  زا  دعب  ترـضح  دسیون : یم  هک  تسا  ییاه  هرکذت  دودحم  زا  یکی  هیوضرلا  هقیدح 
(2) .درک ضرع  ترضح  نآ  هب  ار  دوخ  ياهلد  درد  دش و  فرشم  مالسلااهیلع  ارهز  هقیدص  ترضح  شا  هّدج  هضور 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  اب  عادو 

درگ ناشیا  فارطا  رد  يو  نادـناخ  تیب و  لـها  داد  روتـسد  درک ، ار  هنیدـم  زا  ندـش  جراـخ  دـصق  هک  یماـگنه  مالـسلا  هیلع  ماـما 
ریغ تسا  يرما  دور  یم  رفـس  هب  هـک  يرفاـسم  رب  ندرک  هـیرگ   (3) .مونـشب ار  امـش  يادص  ات  دـییرگب  نم  رب  دومرف : هاگنآ  دـندمآ ،

مهاوخنزاب رفـس  نیا  زا  رگید  نم  دـیوگب  دوخ  تیب  لها  هب  هک  دراد  نآ  دـصق  دـهد ، یم  يروتـسد  نینچ  ماما  هک  نیا  اما  فراعتم ،
زا لـقن  هب  ود  نآ  .دـنا  هدرک  ناـیب  حیرـصت  هب  بقاـنملا  رد  بوشآرهـش  نبا  هیـصولا و  تاـبثا  رد  يدوعـسم  ار  عوضوم  نیا  .تشگ 

لها و نم  دنرب  نوریب  هنیدم  زا  ارم  دنتـساوخ  هک  یماگنه  دومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  دنا  هدرک  تیاور  یـسیع  نبدّمحم 
مدـش و ادـج  اهنآ  زا  سپـس  مونـشب ، ار  اهنآ  يراز  هیرگ و  نم  ات  دـننک  هیرگ  نم  رب  مدرک  رما  اـهنآ  هب  مدروآ و  درگ  ار  دوخ  لاـیع 

مهاوخن زاب  دوخ  لایع  لها و  بناج  هب  رگید  هک  مور  یم  يرفس  هب  نم  دومرف : سپ  .متشاذگ  اهنآ  يارب  رانید  رازه  هدزاود 

ص:16

پاچ ص176  هّمئالا ، لـئالد  يربط ، ریرج  نبدّـمحم  ص394 ؛ هیصولا ، تابثا  يدوعـسم ، ص196 ؛ بقانملا ، بوشآرهـش ، نبا  - 1
درب ربمایپ  دجسم  رد  تفرگ و  ار  شدنزرف  تسد  مالسلا  هیلع  ترضح  دسیون : یم  یسلجم  . 2/32 راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  فجن ؛
لقن هب  میظنلاّرد ، .دومن  تکرح  سپـس  درک و  علطم  هدـنیآ  نایرج  زا  ار  وا  درپس و  وا  هب  ار  تماما  عیادو  ادـخ  لوسر  ربق  رانک  رد  و 

ص319. لامآلا ، یهتنم  یمق ، سابع  خیش  نینچمه ، و  ص657 . نانجلا ، حیتافم  یمق ، سابع  خیش  زا 
ص476. مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  یناگدنز  هدازدامع ، زا  لقن  هب  ص74  هیوضرلا ، هقیدح  یناسارخ ، یقتدّمحم  - 2

.2/179 تیب ، لها  بقانم  يدزی ، یفجن  12/105 ؛ راونالاراحب ، یسلجم ، 2/464 ؛ مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، خیـش  - 3
، یمق ساـبع  خیـش  هب : .ك.ر  .تسا  هدروآ  زین  میظنلاّرد  رد  یماـش ، متاـخ  نب  فـسوی  زا  لـقن  هب  ار  ارجاـم  نیا  یمق ، ساـبع  خـیش 

ص657. نانجلا ، حیتافم 
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(1) .تشگ

هّکم هب  مالسلا  هیلع  ماما  تمیزع  هرابرد  یتاظحالم  رفس و  زاغآ 

دوجو نیا  اب   (2) .دـنا هدرک  رکذ  هرـصب  يوس  هب  هنیدـم  زا  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تکرح  زاغآ  ربتعم  خـیراوت  ریاس  هیلّوا و  عبانم 
زین مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  رفـس  نیا  رد  تفر و  هّکم  هب  ادـتبا  ترـضح  دنـسیون : یم  رّخأتم  ياـه  هرکذـت  صوصخب  عباـنم  زا  یخرب 

ناشیا هارمه 

.داد همادا  رفس  هب  هّکم  زا  سپس  درک و  عادو  ادخ  هناخ  اب  مالسلا  هیلع  ماما  دوب ،

همّرکم هّکم  دراو  دوخ  ناهارمه  اب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دسیون : یم  جئارخلا  رد  يدنوار  زا  لقن  هب  مالسلا  هیلع  اضرلا  مامالا  دنـسم 
هک نآ  زا  شیپ  مدوب و  بانج  نآ  اب  هّکم  رد  نم  دیوگ : نومیم  نبدّمحم  .دومن  عادو  تیب  لها  اب  درک و  ترایز  ار  ادخ  هناخ  دش و 
ات سیونب  مالـسلا  هیلع  رفعجوبا  تدنزرف  يارب  يا  همان  مدرگرب  هنیدم  هب  مراد  میمـصت  مدرک  ضرع  دنک  تکرح  ناسارخ  فرط  هب 

(3) ...مداد داوج  ترضح  هب  مدرب و  هنیدم  هب  ار  همان  نم  تشون ، ار  همان  دومرف و  یمّسبت  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  .مربب  دوخ  اب 

هب بانج  نآ  هک  يا  یخیرات  رفـس  رد  هّکم  هب  هنیدـم  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تمیزع  رب  دـیکأت  نودـب  داشرالا  رد  زین  دـیفم  خـیش 
اج نآ  زا  دلاخ  نب  ییحی  مدوب ، ینم  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  تمدخ  نم  هک  دنک  یم  تیاور  رفاسم  زا  لقن  هب  تشاد  ناسارخ 

ناشرـس رب  هچ  لاسما  دنناد ، یمن  اه  هراچیب  نیا  دومرف : ترـضح  دوب ، هدناشوپ  رابغ  زا  ار  دوخ  يور  رـس و  هک  یلاح  رد  درک  روبع 
نوراه نم و  رتفگش  نآ  زا  دومرف : سپس  دمآ ، دهاوخ 

ص:17

، هّمئالا لـئالد  يربط ، ریرج  هب : دـینک  هاـگن  نینچمه  ص394 ؛ هّیصولا ، تابثا  يدوعـسم ، ص196 ؛ بقاـنملا ، بوشآرهـش ، نبا  - 1
، نانجلا حـیتافم  یمق ، سابع  خیـش  زا  لقن  هب  میظنلاّرد  یماـش ، متاـخ  نب  فسوی  خیـش  2/32 ؛ راونالاراحب ، یـسلجم ، رقاب  ص176 ؛

ص657.
نبا 2/407 ؛ یفاـکلا ، ینیلک ، ص205 ؛ هّیصولا ، تابثا  يدوعـسم ، 3/176 ؛ یبوقعی ، خـیرات  یبوقعی ، حـضاو  نبا  هب : دـینک  هاگن  - 2

بیذــهت رجح ، نـبا  و  49/92 ؛ راونـالاراحب ، یـسلجم  رقاـبالم  ص290 ؛ داـشرالا ، دـیفم ، خیـش  ص300 ؛ يرخف ، خــیرات  یقطقط ،
.عبانم ریاس  7/387 و  بیذهتلا ،

، هّیصولا تابثا  يدوعـسم ، هب : دینک  هاگن  نینچمه  . 215-1/16 یبرع ، نتم  مالـسلا ، هیلع  اضرلا  مامالا  دنـسم  يدراطع ، هّللازیزع  - 3
.12/108 راونالاراحب ، هب : ك.ر  تسا ، هدروآ  ار  تیاور  نیا  ییاهتوافت  اب  یسلجم  ص394 .
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ادخ هب  دیوگ : رفاسم  .دش  میهاوخ  نفد  مه  رانک  رد  نوراه  نم و  ینعی  دینابـسچ ) مه  هب  ار  دوخ  تشگنا  ود   ) میتسه ود  نیا  دـننام 
ات مدیمهفن  ار  ترضح  نآ  نخس  ینعم  نم 

(1) .میدرک نفد  نوراه  رانک  رد  ار  ترضح  هک  یتقو 

هک دنک  یم  لقن  ترضح  زا  رفاسم  هچنآ  ربانب  دوب ، جح  رفـس  رد  ترـضح  هک  ینامز  میریذپب ، هراب  نیا  رد  ار  دیفم  خیـش  هتفگ  رگا 
گرم هب  هجوت  اب  نیاربانب  تسا ، هدوب  تایح  دـیق  رد  نوراه  زونه  هک  دوش  یم  مولعم  دـش ، میهاوخ  نفد  مه  رانک  رد  نوراـه  نم و 

رفس نآ  هب  طوبرم  تیاور  نیا  ًاعطق  لاس 200  رد  ورم  هب  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  یـسوم  نب  یلع  ماما  ترجه  لاس 193 و  رد  نوراه 
(2) .تسین

فاوط يارب  ترـضح  دسیون : یم  هک  تسا  قودص  خیـش  دنک ، یم  تیاور  ادخ  هناخ  اب  ترـضح  نآ  عادو  زا  هک  یعبنم  نیرتربتعم 
، ترـضح نآ  مالغ  قفوم  .درب  هارمه  هب  دوخ  اب  تشاد  لاس  شـش  هک  ار  هّمئالاداوج  دوخ  دنمورب  دنزرف  تفر و  هّکم  هب  مارحلا  تیب 

رجح هب  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  نوـچ  .داد  یم  فاوـط  مرح  رد  تشاذـگ و  دوـخ  شود  يور  ار  مالـسلا  هیلع  داوـج  ترـضح 
، درک ضرع  قفوم  تسیرگ ، یتدم  دش ، يراج  يو  ناگدید  زا  کشا  تسشن و  اج  نآ  دمآ ، ریز  هب  قفوم  شود  زا  دیسر  لیعامـسا 

.دهاوخب ادخ  هک  هاگ  نآ  ات  منکن  تکرح  اج  نیا  زا  قفوم  دومرف : مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  .تسا  سب  هیرگ  زیخرب ، موش  تنابرق 
.درک ضرع  ار  نایرج  تفر و  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تمدخ  قفوم 

ص:18

رد ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  دـسیون : یم  نارهم  نب  یـسوم  زا  دوخ  تیاور  هب  زین  قودـص  خیـش  . 2/249 داشرالا ، دیفم ، خیـش  - 1
میهاوخ نوفدم  هناخ  کی  رد  وا  نم و  هک  دیناد  یم  ایآ  دومرف : دناوخ  یم  هبطخ  نوراه  هک  یلاح  رد  مدرک  تاقالم  هنیدـم  دجـسم 

ای ینم  رد  راوگرزب  نآ  هک  یلاح  رد  دوب -  هدینش  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  یـسک  تسا  يورم  لیـضف  نبدّمحم  زا  زین  و  دش ؟
دوصقم ام  دنابـسچ و  مه  هب  ار  دوخ  تشگنا  ود  میـشاب و  نینچ  نیا  نوراه  نم و  دومرف : یم  هک  درک -  یم  رظن  نوراـه  هب  تاـفرع 

نوراه بنج  رد  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  درک  رما  نومأم  تسویپ و  عوقو  هب  سوط  هعقاو  هک  نیا  اـت  میتسنادـن  ار  راوگرزب  نآ 
.ك.ر .تسا  هدرک  لقن  ییاهتوافت  اب  يدوعـسم  ار ، تیاور  نیا  . 2/473 مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، خیـش  .دندرک  نفد 

ص391. هّیصولا ، تابثا  يدوعسم ، هب :
هظحالم هچنانچ  تسا  هدروآ  مالـسلا  هیلع  اضرلا  راـبخا  نویع  رد  قودـص  خیـش  هک  نارهم  نب  یـسوم  تیاور  اـب  دـینک  هسیاـقم  - 2

دینک هاگن  .تسا  هدش  نایب  دنک  یم  رظن  نوراه  هب  ترضح  هک  یماگنه  هّکم  رد  قودص  خیـش  هتفگ  ربانب  تیاور  نیا  دومن  دیهاوخ 
.لبق یقرواپ  هب :
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ارچ ما  هدید  رون  دومرف : دیسوب و  ار  شا  هنیس  رس و  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  هدمآ  شدنزرف  دزن  نایرگ  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
مالسلا هیلع  داوج  ترضح  يا ، هدرک  يراز  هیرگ و  ردق  نیا 

تعجارم رگید  اـیوگ  هک  ینک  یم  عادو  ادـخ  هناـخ  اـب  ناـنچ  نآ  امـش  منیب  یم  هک  یلاـح  رد  مهد  یلـست  ار  دوـخ  هنوـگچ  تفگ :
.دش مهاوخ  میتی  نم  درک و  یهاوخن 

نامداش دنسرخ و  ابیکش و  رباص و  يدماشیپ  ره  رد  وش و  یضار  یهلا  ياضق  هب  مدنبلد  دنزرف  يا  دومرف : مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 
يوس هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هنیدم و  هب  داوج  ترـضح  .دـندرک  عادو  مه  اب  دنتـسیرگ و  مه  شوغآ  رد  ود  ره  هاگنآ  شاب ،

(1) .دندرک تکرح  ناسارخ 

نومیم نبدّمحم  زا  هک  یتیاور  رد  جئارخلا  رد  يدنوار  هچنآ  اب  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  روضح  هرابرد  قودص  خیـش  هتفگ  نیا 
ماگنه نآ  رد  دوش  یم  مولعم  دراد و  فالتخا  .مداد » داوج  ترـضح  هب  مدرب و  هنیدم  هب  هّکم  زا  ار  ترـضح  همان  نم   » دنک یم  لقن 

نامز نآ  لوادتم  ياههار  يایفارغج  ظاحل  هب  فالتخا ، نیا  رب  هوالع  .تسا  هدرب  یم  رـس  هب  هنیدـم  رد  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح 
کلامملا و کلاسملا و  رد  هبدادرخ  نبا  هچنآ  ربارب  تسا و  ورم  هب  هنیدـم  هار  فلاخم  ریـسم  رد  هّکم  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  تمیزع 

نب همادق 

 . 290 ه ، 278 ، 266 ياهلاس 250 ، رد  بیترت  هب  هک  هسیفنلا  قالعالا  رد  هتـسر  نبا  نادـلبلا و  رد  یبوقعی  جارخلا و  باتک  رد  رفعج 
هب هنیدـم  هار  فلاخم  ریـسم  رد  تفاسم  نیا  هک  تسا  هار  لزنم  هد  ربارب  لیم ، هّکم 286  ات  هنیدم  زا  دنـسیون : یم  دنا  هدش  فیلأت  ق 

هرـصب و يوس  هب  هنیدم  زا  ار  ترـضح  تشاد  رارـصا  نومأم  یخیرات ، ياهـشرازگ  ربانب  تاظحالم ، نیا  زا  رظنفرـص   (2) .تسا ورم 
زا یضعب  رب  مکاح  یسایس  عاضوا  میمصت  نیا  مهم  لیالد  زا  یکی  دهد و  تکرح  ناسارخ )  ) ورم يوس  هب  سپس  سراف و 

ص:19

لقن هب  ییاهتوافت  اب  زین  هیـصولا ، تابثا  ص478 . مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  یناگدنز  هدازدامع ، ص74 ؛ هیوضرلا ، هقیدح  يوره ، - 1
هرکذت زا  یضعب  ص394 . یفجن ، داوجدّـمحم  همجرت  هیـصولا  تابثا  يدوعـسم ، هب : .ك.ر  دـنک  یم  تیاور  ار  نآ  یلع  نب  هیما  زا 

هناگ هدراهچ  نیموصعم  لضاف ، داوج  هب : .ك.ر  .دـنا  هدرک  لقن  ییاهتوافت  اب  ار  قوف  تیاور  ذـخأم ، رکذ  نودـب  زین  رخأتم  ناـسیون 
ص182. مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  رون ، ياه  همشچرس  همجرت ، نیودت و  دحاو  ص105 ؛ مالسلا ، هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  )

لزانم زا  عـالطا  تهج  ص11 . جارخلا ، باتک  همادـق ، نبا  ص93 ؛ نادـلبلا ، یبوقعی ، ص8-207 ؛ هسیفنلا ، قالعالا  هتـسر ، نبا  - 2
هرامش 1. تشاددای  هب : دینک  هاگن  هّکم  ات  هنیدم  نیبام 
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مق هفوک و  تمس  هب  هنیدم  زا  ار  ترضح  هک  تشاد  دّ�وم  شرافس  نومأم  .دوب  اهرهش 

تمس هب  هار  نیا  ریسم  رد  زین  دادغب  رهش  دوب ، نایعیش  هاگیاپ  هک  مق  هفوک و  ياهرهـش  رب  هوالع  ریـس ، طخ  نیا  رد  اریز  دنهدن  روبع 
هاگیاپ نایعیش  مق  هفوک و  رهش  ود  رد  .دوبن  هدش  دای  رهش  ود  زا  رتمک  یسایس  ظاحل  هب  نآ  ّتیمها  هک  تشاد  رارق  مق  لابج و  تلایا 

زکرم هک  نیا  هب  هجوت  اب  زین  دادغب  و  دنداد ، یم  ناشن  شنکاو  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  يرابجا  رفس  هب  تبسن  ًاعون  دنتشاد و  یمکحم 
بّصعتم نایساّبع  هاگیاپ  عّمجت و 

رهـش دوب ، مالـسلا  هیلع  یلع  لآ  هب  نآ  لاقتنا  ساّبع و  لآ  نامدود  زا  تفالخ  ندرک  جراخ  رب  ینبم  نومأم  ياهتـسایس  اب  فلاخم  و 
.دمآ یمن  باسح  هب  نومأم  هاگدید  زا  يرطخ  یب 

.دوب رادروخرب  يا  هژیو  ّتیمها  زا  نومأم  دـض  رب  ناـیولع  شروش  اـب  ندوب  نراـقم  ناـمز و  نآ  رد  یـسایس  ظاـحل  هب  زین  هّکم  رهش 
مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  نب  یلع  نسح  نب  نیسح  و  جابید »  » هب فورعم  مالسلا  هیلع  نیسح  نب  یلع  نبدّمحم  نبرفعج  نبدّمحم 

دـناوخ و نین�وملاریما  ار  دوخ  درک و  مایق  زاجح  یحاون  هّکم و  رد  جابید  .دـندرک  ماـیق  لاـس 200 ه ق  رد  سطفا ،» نبا   » هب فورعم 
تسویپ و اـهنآ  هب  دـندوب  ینم  رد  مدرم  هک  یماـگنه  دـناشک و  هّکم  يوس  هب  ار  دوخ  ماـیق  درک  روـهظ  هنیدـم  رد  هک  زین  سطفا  نبا 

هّکم هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  رفـس  هک  تسا  حضاورپ   (1) .درک رارف  وا  مایق  هجیتن  رد  یمشاه  یـسوم  نب  یـسیع  نبدواد  جاحلاریما 
يدهعتیالو شریذپ  يارب  رابجا  اب  هک  یطیارش  رد 

ماما رفس  هدنراگن  رظن  هب  تیاهن  رد  .دشاب  یم  شناگداتسرف  هب  يو  روتسد  نومأم و  تسایس  ریاغم  یـسایس  ظاحل  هب  دوب ، ورم  مزاع 
تایاور رد  هک  یلزلزت  ثیح  زا  زین  و  یسایس ، عاضوا  هار ، يایفارغج  ظاحل  هب  هّکم  ریسم  رد  ورم  يوس  هب  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  اضر 

ص:20

، یبوقعی حـضاو  نبا  و 192 ؛ ص168  هّکم ، راـبخا  یقزرا ، دـیلولاوبا  2/41-439 ؛ رهوجلا ، نداـعم  بهذـلا و  جورم  يدوعـسم ، - 1
خیرات یفوتـسم ، هّللادمح  ص302 ؛ يرخف ، خــیرات  یقطقط ، نـبا  ص159 ؛ فلـسلا ، براـجت  یناوجخن ، 2/461 ؛ یبوقعی ، خـیرات 

4/153؛ توریب ،) پاچ  ، ) خیراتلا یف  لماکلا  ریثا ، نبا  5/122 و 128 ؛ توریب ، پاچ  يربط ، خیرات  يربط ، ریرج  ص311 ؛ هدیزگ ،
رفعج نبدّـمحم  جورخ  زا  عبانم  زا  يا  هراپ  . 1/219 یحیصف ، لمجم  یحیصف ، 2/440 ؛ رهوجلا ، نداعم  بهذلا و  جورم  يدوعـسم ،

ص302. يرخف ، خیرات  یقطقط ، نبا  ص159 و  فلسلا ، براجت  یناوجخن ، هب : .ك.ر  .دنا  هدروآ  نایم  هب  یمان  زین  هّکم  رد  قداص 
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(1) .تسین تّحص  نیرق  نادنچ  دوش  یم  هدید 

هرصب يوس  هب 

ار دوخ  ناگداتسرف  نومأم  تفر ، نآ  حرش  هک  يا  هنوگ  هب  دوب  ورم  نآ  دصقم  هنیدم و  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  یخیرات  ترجه  أدبم 
.دنهد تکرح   (2) هرصب هار  زا  ار  ترضح  هک  دوب  هدرک  فّلکم 

هیلع ماما  تکرح  ریـسم  تلع  ات  مینک ، تفایرد  هرـصب  هرابرد  یتاعالطا  تسا  مزال  هرـصب  اـت  هنیدـم  هار  ياـیفارغج  یـسررب  زا  لـبق 
.دوش رتنشور  يدهعتیالو  شریذپ  ّتیهام  زین  رهش و  نیا  زا  مالسلا 

هبتع نوچ  دسیون : یم  نادـلبلا  حوتف  رد  ( 297-198  ) يرذالب دـش ، هداهن  مود  هفیلخ  نامز  رد  يرجه  لاس 14  رد  هرصب  رهـش  يانب 
هب دمآ  دورف  هبیدخ  رد  ناورغ  نب 

.دنیاسایب اج  نآ  رد  دنیآزاب  گنج  زا  نوچ  دننارذگ و  نآ  رد  ار  ناتسمز  ات  دیاب  ییاج  ار  ناناملـسم  هک  تشون  همان  باطخ  نبرمع 
نم رهب  ار  نآ  دـشاب و  هاگارچ  بآ و  کیدزن  ياج  نآ  هک  نک  نانچ  روآ و  درگ  اج  کـی  رد  همه  ار  نایهاپـس  هک  داد  خـساپ  رمع 

تـسا ییاهبادرم  نآ  رد  رازفلع ، کیدزن  ارحـص و  هنارک  رب  تخرد  رپ  ما  هتفاـی  ینیمز  نم  تشون : هبتع  .نک  فصو  يا  هماـن  رد  زین 
هبتع هک  داد  ناـمرف  اـه و  هشیب  اـههاگارچ و  اهروخـشبآ و  کـیدزن  مّرخ ، تسا  ینیمز  تفگ : دـناوخب  رمع  نوـچ  ياـن ، زا  هدیـشوپ 
يان زا  مه  يدجـسم  هبتع  دـنداهن و  انب  ین  زا  اه  هناخ  دروآ ، ياج  نادـب  ار  ناناملـسم  يو  .دـهد  لزنم  نیمزرـس  نآ  رد  ار  ناـمدرم 

سپ نآ  زا   (3) .دوب يرجه  هدراهچ  لاس  رد  همه  نیا  تخاسب و 

ص:21

رد هک  دروخ  یم  مشچهب  عبانم  رد  تاّرک  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تکرح  ریسم  رد  تافالتخا  نیا  ریظن  هک  تسا  رّکذت  هب  مزال  - 1
هرامش 2. تشاددای  هب : دینک  هاگن  هرصب  هب  هّکم  هار  زا  عالطا  يارب  .دش  دهاوخ  هراشا  نآ  هب  دوخ  ياج 

ناسارخ هب  هنیدم  زا  نومأم  ار  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  دـسیون : یم  نینچ  ربخ  نیا  لقن  رد  یبوقعی  خـیرات  مجرتم  - 2
دندروآ هرصب  هام  هار  زا  ار  راوگرزب  نآ  .دوب  لهس  نب  لضف  دنواشیوخ  كاحض  یبا  نبءاجر  ترضح  نآ  دزن  شا  هداتسرف  دروآ و 

، یبوقعی حـضاو  نبا  هب : .ك.ر  .دومن  دوخ  دـهعیلو  ار  ناشیا  لاس 201  ناضمر  هام  متفه  هبنـشود  زور  رد  نومأم  دیـسر و  ورم  هب  ات 
.2/465 یتیآ ، میهاربا  دّمحم  همجرت  یبوقعی ، خیرات 
ص201. نادلبلا ، حوتف  يرذالب ، ییحی  نبدمحا  - 3
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زا ات  دـنداهن ، یم  يرانک  هب  دـندیچیپ و  یم  مهرد  هدـیچرب ، ار  اه ) هناخ   ) اـه ياـن  نآ  دـنتفر  یم  گـنج  هب  ناناملـسم  هک  یماـگنه 
تشخ و زا   ) اه هناخ  دـندیزگرب و  شیوخ  ياهناکم  مدرم  ات  دوب  نانچ  لاح  دـنتخاس و  یم  ون  زا  ار  اه  هناخ  هاگنآ  دـنیآزاب ، گنج 

(1) .دنتخاسب لگ )

دش هاگیاپ  بحاص  رهش  نیا  رد  مّوس  هفیلخ  نامثع  وا  زا  سپ  دش و  یم  هرادا  نآ  راذگناینب  يوس  زا  بختنم  ینامکاح  طسوت  هرصب 
خیرات رد  هک  يروط  هب  دندرک و  یم  نییعت  ار  هرـصب )  ) رهـش نیا  نارادتیالو  ساّبع  ینب  هاگنآ  هّیما و  ینب  يافلخ  هیواعم و  سپـس  و 

ناگداون هک  تشاد  دوجو  نامثع  ّقش  هب  موسوم  يرهش  رهـش ، نیا  یلاوح  رد   (2) .دوب ناینامثع  عّمجت  لحم  رهش  نیا  تسا ، روهشم 
(4) .دنتشادن یهاگیاپ  نایعیش  رهش  نیا  رد  (3) و  دنتشاد نطوم  نآ  رد  نامثع 

ششو یس  لاس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  داد و  يور  هرصب  رد  لمج  گنج  .دوب  هئطوت  نوناک  هرـصب  مالـسلا  هیلع  یلع  تماما  نامز  رد 
رد تسا  یلحم   ) هخبـس لها  يا  دومرف : درک و  تمالم  ار  هرـصب  لـها  ینـالوط  يا  هبطخ  رد  دـش ، هرـصب  دراو  هک  یماـگنه  يرجه 

(5) .درک تّمذم  ار  هرصب  لها  ررکم  ترضح  .تسا  روش  خلت و  امش  نید  و  زیچان ، امش  لامعا  و  تسپ ، مدرم  زا  امش  قالخا  هرصب )

مالسلا هیلع  یسوم  نبدیز  تنوشخ  شتآ  رد  ثحب ، دروم  ياهلاس  رد  هرصب  رگید  ییوس  زا 

ص:22

رد يدادـغب  نیدــلا  یفــص  فیلأـت 623 ه ق و  نادـلبلا  مـجعم  رد  توقاـی  ص202 ، نادـلبلا ، حوـتف  يرذـالب ، ییحی  نبدـمحا  - 1
تآرم هنطلـسلا ، دامتعا  هب : دـینک  هاـگن  .دـنهد  یم  هئارا  يدـیفم  تاـعالطا  هرـصب  رهـش  هراـبرد  فیلأت 700 ه ق )  ) عالطالادـصارم

.266-1/82 نادلبلا ،
هدرـشف نتم  ماما  نیمتـشه  یـسایس  یناگدنز  ینیـسح ، یـضترم  رفعج  زا  لقن  هب  ص173  عیّـشتلاو ، فّوصتلا  نیب  هلـصلا  یبیـش ، - 2

ص123.
نبرمع کلملادـبع ، نب  نامیلـس  هیواـعم ، ناـمثع ، رمع ، يوـس  زا  هـک  ار  هرـصب  روهـشم  نارادـتیالو  ماّـکح و  یماـسا  يرذـالب  - 3

، نادـلبلا حوتف  هب : دـینک  هاگن  .تسا  هدرب  مان  دـنا ، هدـیدرگ  بوصنم  دـیلو  نبدـیزی  رمع و  نب  فسوی  دیـشرلا ، نوراـه  زیزعلادـبع ،
205 و 231. ص202 - 

ص51. یقرش ، تفالخ  ياهنیمزرس  یخیرات  ییایفارغج  جنرتسل ، - 4
ص3-141 و یئبمب ، پاچ  حوتفلا  یفوک ، مثعا  1/82-266 ؛ نادلبلا ، تآرم  هنطلسلا ، دامتعا  1/723 ؛ بهّذلا ، جّورم  يدوعسم ، - 5

.146
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شردارب مادقا  زا  تحارص  اب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  (1) و  تخوس یم 

رد هرصب  باختنا  ّتلع  زا  ینشور  ریوصت  رهش  نیا  یخیرات  قباوس  نینچمه  هثداح و  نیا  هب  هجوت  اب   (2) .درک یم  يدونشخان  راهظا 
(3) .دیآ یم  تسد  هب  نومأم  طسوت  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تکرح  ریسم 

هرصب ات  هنیدم  تافاسم  لزانم و  حرش 

زا اّما  دـنا ، هدرکن  رکذ  هرـصب  ات  هنیدـم  نایم  ياههاگلزنم  زا  یلقتـسم  حرـش  میدـق  کلامم  کلاسم و  ياهباتک  ییاـیفارغج و  عباـنم 
نایم لزانم  تافاسم و  رکذ  رد  هک  یتاعالطا 

روکذم ياههار  یقالت  رد  .درب  یپ  هرصب  ات  هنیدم  نایم  تافاسم  لزانم و  هب  ناوت  یم  دنهد  یم  هئارا  هرصب  هب  هفوک  هفوک و  هنیدم و 
نایم تافاسم  لزانم و  ادـتبا  ام  دراد ، دوجو  هرـصب  هفوک و  هنیدـم ، هب  هناگادـج  هار  هس  اج  نآ  زا  هک  تسا  یهاگلزنم  هرقن » ندـعم  »

.مینک یم  رکذ  ار  هرصب  ات  اجنآ  زا  سپس  هرقن و  ندعم  ات  هنیدم 

: دهد یم  حرش  نینچ  ار  هرقن  ندعم  ات  هنیدم  نایم  لزانم  هسیفنلا ، قالعالا  رد  هتسر  نبا 

.تسا لیم  هد  ( Rikabiya « ) هیباکر  » ات هنیدم  زا  - 1

یم درگ  نآ  رد  يدایز  ّتیعمج  جح  ماّیا  رد  هک  تسا  یهاگلزنم  نآ  تسا و  لیم  هدزناپ   Taraf) Tarf « ) فرط  » ات هیباکر  زا  - 2
(4) .دوش یم  عمج  اهریگبآ  رد  هک  تسا  یناراب  اهنآ  یندیماشآ  بآ  دنیآ و 

.تسا لیم  تفه  ( Saqara « ) هرقس  » ات فرط  زا  - 3

یهاگلزنم نآ  تسا و  لیم  هدزناپ  ( Batn-an-Nakhl « ) لّخنلا نطب   » ات هرقس  زا  - 4

ص:23

هّللادمح و 466 ؛  461 ص421 ، یبوقعی ، خـیرات  ، یبوـقعی حـضاو  نبا  5/44-535 ؛ یبرع ، نـتم  يربـط ، خــیرات  يربـط ، ریرج  - 1
ص311. هدیزگ ، خیرات  یفوتسم ،

.478-2/81 مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، خیش  - 2
هک فجن  سوط و  هواس ، ناشاک ، مق ، رهش  فالخرب  ار  رهش  نیا  مدرم  هدرک  ندید  هرـصب  زا  هک  ق  لاس 725 ه .  رد  هطوطب  نبا  - 3

.1/197 همانرفس ، هطوطب ، نبا  هب : .ك.ر  .دناد  یم  تعامج  تنس و  بهذم  زا  یمدرم  دندوب  هعیش  هالغ  زا  ای  هعیش و 
ص11. جارخلا ، باتک  رفعج ، نب  همادق  .تسا  لیم  هنیدم 35  ات  فرط  زا  - 4
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زا نآ  یندیماشآ  بآ  هک  رایسب  عرازم  اهناتسلخن و  ياراد  تمعنرپ ، ّتیعمجرپ و  تسا 

، مالـسا زا  دـعب  هک  دوب  يرازنـش  نیمزرـس  نیا  دوش ، یم  رهاظ  بآ  یعارذ  جـنپ  رد  تسا و  قمع  مک  اج  نآ  رد  هاچ  تسا و  تاونق 
زا دبای و  یم  همادا  ( Mokhalin « ) نیلوحکم  » ات لخنلا  نطب  زا  هار   (1) .دومن دابآ  ار  نآ  شردارب  تفالخ  مایا  رد  ریبز  نب  بصعم 

(2) .دور یم  ( Husain « ) نیصح  » هب اج  نآ 

یندـیماشآ بآ  هک  کیراب  گنت و   (3)، بآ مک  تسا  یهاگلزنم  هلیسع  تسا ، لیم  هدزیـس  ( Osaila « ) هلیسع  » ات نیـصح  زا   - 5
.دوش یم  نیمأت  بآ  هاچ  هقلح  زا 5  نآ 

هنابش هاگتحارتسا   (5) هک بآ  مک  تسا  ییاج  ثدحم  .تسا  لیم  تشه  تسیب و  ( Mohaddeth « ) ثدحم  » ات  (4) هلیسع زا  - 6
.دشاب یم  هلیسع 

بآ .دننکاس  نآ  رد  يرایـسب  نایودـب  هک  تسا  یهاگلزنم  نآ  (6) و  لیم هد  ( Madin-Naqira « ) هرقن ندعم   » ات ثدـحم  زا  - 7
(7) .تسا كدنا  یلو  تساههاچ  زا  اهنآ  برش 

، هرصب هّکم ، تمس  هب  هار  اج  نآ  زا  تسا و  هتفرگ  رارق  هار  دنچ  ریـسم  رد  هک  تسا  یهاگلزنم  هرقن  ندعم  دش  هراشا  هک  روط  نامه 
هب ار  هار  ریسم  ام  .دبای  یم  همادا  هفوک 

.میهد یم  همادا  هرصب  يوس 

مه هب  هرصب  هفوک و  هار  هرقن  ندعم  هب  دشاب و  هلحرم  هدجیه )  ) هدژه هنیدم  هب  هرصب  زا  دسیون : یم  کلامملا  کلاسم  رد  يرخطصا 
(8) .دتفا

لزنم هدجیه  هنیدم )  ) اج نآ  زا  هرصب  هار  دسیون : یم  ملاعلا  لاکشا  رد  یناهیج 

ص:24

ص11. جارخلا ، باتک  رفعج ، نب  همادق  .تسا  لیم  لخنلا 22  نطب  ات  فرط  زا  - 1
.دننک یمن  رکذ  ار  نیصح  نیلوحکم و  لخنلا ، نطب  نایم ، تفاسم  جارخلا  باتک  هسیفنلا و  قالعالا  - 2

ص11. جارخلا ، باتک  رفعج ، نب  همادق  - 3
ص11. جارخلا ، باتک  رفعج ، نب  همادق  .تسا  لیم  لخنلا 36  نطب  ات  هلیسع  زا  - 4

ص11. جارخلا ، باتک  رفعج ، نب  همادق  - 5
.نامه .تسا  لیم  هرقن 42  ندعم  ات  هلیسع  زا  - 6

ص206-7. هسیفنلا ، قالعالا  هتسر ، نبا  هب : دینک  هاگن  - 7
ص 28. کلامملا ، کلاسم  يرخطصا ، - 8
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هسیفنلا قالعالا  رد  زین  هتسر  نبا   (1) .ددنویپ یم  هفوک  هار  اب  هرقن  ندعم  کیدزن  تسا و 

دیامیپب و ار  هّکم  ات  هفوک  هار  نامه  دیاب  دنک  یط  ار  هرـصب ) هار  ریـسم  رد  تسا  یهاگلزنم   ) جابن هار  دـهاوخب  سک  ره  دـسیون : یم 
دورب زین  هنیدم  هار  زا  دناوت  یم  دهاوخب  سک  ره 

« بانع  » ات سپـس  دور  نویع »  » هب جابن  زا  دیاب  دورب  هنیدم  هار  زا  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  سپ  تسا ، ریـسم  مه  ور  ناوراک  هداج  زا  و 
ندـعم رد  .دـسرب  میدرک  فصو  هنیدـم  يارب  زا  هک  یهار  هب  ات  دورب و  شیپ  هلیـسع  ات  سپـس  هرقن  ندـعم  ات  اج  نآ  زا  و  ( Anab)

.ددنویپ یم  مه  هب  هفوک  هرصب و  مدرم  هار  هرقن 

نآ زا  بانع و  يوس  هب  هرقن  ندعم  زا  دیاب  مینک  تکرح  هرـصب  تمـس  هب  میهاوخب  هرقن  ندعم  زا  هچنانچ  تاظحالم  نیا  هب  هجوت  اب 
هرصب ات  اج  نآ  زا  (3) و  تسا هرصب  یلیم  ود  تصـش و  تسیود و  رد  جابن   (2) .میورب جابن  يوس  هب  اج  نآ  زا  نویع و  تمـس  هب  اج 

(4) .تسا لزنم  شش 

جابن هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  دورو 

تکرح هرـصب  فرط  هب  هیداب  قیرط  زا  دش و  نوریب  هیـسداق  زا  مالـسلا  هیلع  مامه  ماما  دـسیون : یم  مالـسلا  هیلع  اضرلا  مامالا  دنـسم 
نبرماع ینب  جابن  نآ  هب  هک  هرـصب  ریوک  رد  تسا  يا  هدـکهد  مان  باتک  نزو  رب  جابن  .دیـسر  جاـبن  هیحاـن  هب  يدـنچ  زا  سپ  درک و 
هرـصب یلزنم  هد  رد  جابن  تسا : هتفگ  نادلبلا  مجعم  رد  يومح  توقای  .تسا  هرـصب  نایجاح  لزانم  زا  یکی  هیرق  نیا  دنیوگ و  زیرک 

نب هّللادـبع  ار  جابن  بآ  دـندش و  زوریپ  نایمیمت  نآ  رثا  رب  هک  داد  يور  میمت  لـئاو و  نبرکب  نیب  یگنج  هیحاـن  نیا  رد  دراد و  رارق 
زیرک نب  رماع 

رد قودص  خیش   (5) .درک داجیا  اهناتسلخن  دومن و  عرز  تشک و  نآ  رد  و  درک ، جارختسا 

(6): دهد یم  حرش  نینچ  جابن  هب  ار  ترضح  دورو  یجابن  بیبحوبا  زا  یتیاور 

ص:25

ص52. ملاعلا ، لاکشا  یناهیج ، دمحا  نب  مساقلاوبا  - 1
ص212. هسیفنلا ، قالعالا  هتسر ، نبا  - 2

ص210-211. هسیفنلا ، قالعالا  هتسر ، نبا  - 3
ص17. جارخلا ، باتک  رفعج ، نب  همادق  - 4

.1/54 عاضرلا ، مامالادنسم  يدراطع ، هّللازیزع  - 5
12/107؛ یسراف ، همجرت  راونالاراحب  یـسلجم ، هب : دینک  هاگن  تسا : هدمآ  رگید  ياهباتک  رد  فالتخا  یمک  اب  ارجام  نیا  حرـش  - 6

ص495-6. هیصولا ، تابثا  يدوعسم ، 2/177 ؛ تیب ، لها  بقانم  يدزی ، یفجن  ،ص302 ؛ لامآلا یهتنم  یمق ، سابع  خیش 
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فیرشت جابن  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  مدید  ا�ور  ملاع  رد  دیوگ : یجابن  بیبحوبا 

شیپ مدرک و  مالس  ترضح  نآ  رب  هدیسر ، بانج  نآ  تمدخ  نم  ایوگ  .دش  دراو  دنیآ  یم  دورف  جاّجُح  هک  يدجـسم  رد  و  دروآ ،
يامرخ قبط  نآ  رد  و  دـندوب ، هتفاب  هنیدـم  ياـمرخ  ناـتخرد  گرب  زا  هک  مدرک  هدـهاشم  ار  یقبط  ماـگنه  نیا  رد  .مداتـسیا  وا  يور 

زا هک  نیا  زا  سپ  .دوب  هناد  هدـجیه  مدرمـش  ار  اـهنآ  نم  داد و  نم  هب  تشادرب و  اـمرخ  یتـشم  قبط  نآ  زا  ترـضح  .دوـب  یناـحیص 
ناـیرج نیا  زا  يزور  تسیب  .درک  مهاوخ  رمع  رگید  لاـس  هدـجیه  نم  هک  مدرک  ریبـعت  نینچ  ار  دوخ  باوـخ  مدـش ، رادـیب  باوـخ 
یسوم نب  یلع  نسحلاوبا  تفگ : دمآ و  نم  دزن  یصخش  .متشاد  لاغتـشا  يرادغاب  يزرواشک و  روما  هب  دوخ  نیمز  رد  نم  تشذگ 

هورگ مدرم  مدید  مدرک و  تکرح  دجـسم  فرط  هب  نم  .تسا  هدومرف  لالجا  لوزن  دجـسم  رد  هدمآ و  هنیدم  زا  مالـسلا  هیلع  اضرلا 
ادخ لوسر  هک  دوب  هتـسشن  یعـضوم  نامه  رد  بانج  نآ  .متفر  ترـضح  تمدخ  هب  زین  نم  دنباتـش ، یم  بانج  نآ  ندـید  هب  هورگ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياپ  ریز  ریصح  نوچمه  يریصح  هتخت  شکرابم  ياپ  ریز  مدوب و  هدید  باوخ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
داد خساپ  مدرک ، مالس  بانج  نآ  رب  سپ  .دوب  یناحیص  يامرخ  نآ  رب  هدش و  هتفاب  امرخ  گرب  زا  هک  یقبط  وا  يور  شیپ  رد  دوب و 
هک دوب  ییاهامرخ  ددع  ردق  هب  اهنآ  ددع  مدرک  هرامـش  ار  اهنآ  نم  .دومرف  اطع  نم  هب  ار  امرخ  نآ  زا  یتشم  دـیبلط و  دوخ  دزن  ارم  و 

، امرف اـطع  نم  هب  نیا  زا  رتداـیز  هّللا  لوسر  نباـی  مدرک  ضرع  .دوب  هدومرف  اـطع  نم  هب  باوخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
رگا دومرف :

(1) .مینک اطع  وت  هب  نیا  زا  رتدایز  مه  ام  تسا  هدومرف  اطع  وت  هب  نیا  زا  رتدایز  ادخ  لوسر 

نتم رد  اّما  دروآ ، یم  هیـصولا  تابثا  رد  يدوعـسم  زا  لـقن  هب  فـالتخا  یمک  اـب  ار  تیاور  نیمه  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  ماـمالا  دنـسم 
« دندمآ جابن  هب  هنیدم  زا  ترضح   » ترابع تیاور ،

رد  (2)، تسا هدمآ  جابن  هب  هّیـسداق  زا  هّیـسداق و  هب  اج  نآ  زا  هّکم و  هب  هنیدـم  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  دـسیون : یم  دـنک و  یمن  رکذ  ار 
هدافتسا ینشور  هب  قودص  خیش  تیاور  زا  هک  یلاح 

ص:26

.457-2/8 مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، خیش  - 1
، مالـسلا هیلع  اضرلا  مامالا  دنـسم  نینچمه : و  ص80 ، مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  رابخا  راـثآ و  يدراـطع ، هّللازیزع  هب : دـینک  هاـگن  - 2

لقن رد  ًالامتحا  هک  هدرک  رکذ  ار  دش » دراو  دجسم  رد  دمآ و  هنیدم  زا  ترضح   » ترابع هیصولا ، تابثا  رد  يدوعـسم  . 170-1/171
رد زور  نآ  ترضح  دیازفا  یم  تیاور  نایاپ  رد  يدوعسم  .تسا  هدرکن  رکذ  وهس  هب  ار  نآ  مالسلا  هیلع  اضرلا  مامالا  دنـسم  تیاور ،

هّیصولا تابثا  ، يدوعـسم هب : .ك.ر  .درک  تکرح  ناسارخ  فرط  هب  سراف  زاوها و  هرـصب و  قیرط  زا  زور  نآ  زا  دعب  دوب ، جابن  اجنآ 
، غابص نبا  هب : .ك.ر  .دننک  یم  رکذ  وا  تیاور  ربانب  ای  قودص و  خیـش  زا  لقن  هب  یتافالتخا  اب  عبانم  ریاس  ص396 . یفجن ،) همجرت  )
، لامآلا یهتنم  یمق ، سابع  خیـش  ص187 ؛ يرولا ، مالعا  یـسربط ، ص260 ؛ هفـالخلاراد ،) عبط  ، ) همئـالا هفرعم  یف  هّمهملا  لوصفلا 

.12/77 راونالاراحب ، یسلجم ، 2/172 ؛ تیب ، لها  بقانم  يدزی ، یفجن  ص303 ؛
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.تسا هدمآ  جابن  يوس  هب  هرصب  هار  قیرط  زا  هنیدم  زا  دعب  ترضح  هک  دوش  یم 

ناولع نبا  نآ  يوار  اّما  دنک ، یم  رکذ  ار  تیاور  نیا  بقانملا  رد  زین  بوشآرهش  نبا 

(1) .میزادرپ یم  نآ  حرش  هب  دوخ  ياج  رد  هک  تسا  هرصب  هعقاو  ناکم  و 

ریـسم و  هرـصب ، جابن و  هب  اج  نآ  زا  هیـسداق و  هب  هّکم  زا  ترـضح  تکرح  ریـسم  رد  هک  یفالتخا  ندـش  نشور  يارب  اج  نیا  رد  اـما 
هب ادتبا  دراد ، دوجو  هرصب  جابن و  هب  هنیدم 

.میزادرپ یم  هداد  يور  هیسداق  رد  هک  یثداوح  عیاقو و  یسررب 

( مق دادغب و  هفوک ،  ) هّیسداق زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  روبع  هرابرد  یتاظحالم 

: دـیازفا یم  و  دـنک ، یم  حرط  هداد  يور  هیـسداق  رد  هک  ار  یتـیاور  تاجردـلا ، رئاـصب  زا  لـقن  هب  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  ماـمالا  دنـسم 
هرصب تمس  هب  هیـسداق  زا  ترـضح   » هک دسیون  یم  رگید  ییاج  رد  سپـس  »(2) و  تفر هیـسداق  هب  هّکم  زا  هیداب  قیرط  زا  ترـضح  »

(3)« .دیسر جابن  هیحان  هب  هرصب  یلزنم  دنچ  رد  تفر و 

، دمآ هیـسداق  هب  ترـضح  هک  یماگنه  تسا : نیا  یطنزب  رـصن  یبا  نبدّمحم  نبدـمحا  تیاور  ربانب  هداد ، يور  هّیـسداق  رد  هچنآ  اّما 
تمدخ هب  هک  نیا  زا  سپ  دیوگ : یم  تسا  هدوب  ترضح  زا  ناگدننک  لابقتـسا  ءزج  دوخ  هک  یطنزب  .دنتفر  ناشیا  لابقتـسا  هب  مدرم 

طایح هب  يرد  دشاب ، رد  ود  ياراد  هک  نک  هراجا  یقاتا  نم  يارب  دومرف : مدیسر  ناشیا 

.دنشاب هتشاد  دمآ  تفر و  يدازآ  هب  ناگدننک  هعجارم  ات  نوریب  هب  يرد  دوش و  زاب 

ص:27

.2/397 بقانملا ، بوشآرهش ، نبا  - 1
.160-161 ، 1/53 مالسلا ، هیلع  اضرلا  مامالا  دنسم  يدراطع ، هّللازیزع  - 2

.53-1/4 مالسلا ، هیلع  اضرلا  مامالا  دنسم  يدراطع ، هّللازیزع  - 3
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نم دـمآ و  یم  نم  دزن  باـنج  نآ  مداـخ  دوـب و  نآرق  کـی  راـنید و  يدادـعت  نآ  رد  هک  داتـسرف  نم  يارب  یلیبـنز  ترـضح  سپس 
هلأسم مراد  لیم  مدرگ  تنابرق  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  ترـضح  هب  يزور  .مداتـسرف  یم  مدرک و  یم  هیهت  ار  وا  یگدنز  جاتحیام 

دراد و ّتیمها  رایسب  نم  يارب  ل�وس  نیا  منک و  حرطم  ار  دوخ  ل�وس  هک  دوش  یم  عنام  امـش  لالج  تمظع و  یلو  مسرپب  امـش  زا  يا 
.مهد تاجن  مّنهج  شتآ  زا  ار  دوخ  نآ  حرط  اب  مراد  تسود 

: مدرک ضرع  سرپـب ، يا  هتفرگ  رظن  رد  هچ  ره  دوـمرف : مدوـب ، نیگهودـنا  رایـسب  هک  یلاـح  رد  تسیرگن  نم  هب  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
ود هک  یلاح  رد  کنیا  درک و  یفرعم  رامـش ا  تردپ  تسیک ؟ امـش  نیـشناج  مدیـسرپ  ناکم  نیمه  رد  تردـپ  زا  نم  مدرک  تنابرق 

ماـگنه نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  تسیک ؟ امـش  زا  دـعب  نیـشناج  ماـما و  هک  مـسرپ  یم  امـش  زا  درذـگ ، یم  ل�وـس  نآ  زا  لاـس 
(1) .درک یفرعم  نم  هب  ار  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  رفعجوبا  شدنزرف 

دشاب هتشذگ  هفوک  هار  زا  دیاب  ترضح  دهد  یم  شرازگ  هیسداق  رد  ترـضح  فقوت  زا  مالـسلا  هیلع  اضرلا  مامالا  دنـسم  هچنآ  ربانب 
هرقن و ندعم  هب  هّکم  قیرط  زا  ترضح  روبع  ریسم   (2) .تفر هیسداق  هب  هیداب  قیرط  زا  هّکم  زا  ترضح  دسیون : یم  تحارص  هب  اریز 

.تسا هفوک  یلیم  هدزناپ  رد  هّیسداق  اریز  تسا ، هفوک  يوس  هب  اج  نآ  زا 

هک نیا  زا  رظن  فرص  تسا  دراو  ناسارخ  هب  دوخ  یخیرات  رفس  رد  ناشیا  رذگ  ای  ترضح و  فّقوت  هرابرد  هیرظن  نیا  رب  هک  يداریا 
رارق هار  نیا  ریـسم  رد  جابن  ًالّوا  هک  تسا  نیا  دنربب  هفوک  يوس  هب  ار  ترـضح  هک  دوب  هتـشاد  رذـحرب  ار  شناگداتـسرف  ًادّ�وم  نومأم 

هرقن و ندعم  هب  هّکم  ای  هنیدم و  زا   ) تسا هرصب  هب  هنیدم  هار  ریسم  رد  هکلب  درادن ،

ًایناث هرصب .) هب  اج  نآ  زا  تسا و  هرصب  یلزنم  شش  رد  هک  جابن  تمس  هب  اج  نآ  زا 

یلزنم شش  رد  جابن  هک  دنهد  یم  ناشن  هرصب  ات  هیسداق  نایم  یحاون  لزانم و  یسررب 

ص:28

رد ینیلک  یتواـفت  اـب  و  ،ص 246 . تاجردـلا رئاصب  زا : لـقن  هب  و 160-1   1/155 مالـسلا ، هیلع  اضرلا  مامالا  دنـسم  يدراـطع ، - 1
.دنا هدروآ  رد ص221  دانسالا  برق  2/631 و  یفاکلا ،

هّیسداق هب  هّکم  لوادتم  هار  .دنهد  یمن  هئارا  حضاو  روط  هب  هیداب  قیرط  زا  هیـسداق  هب  هّکم  هار  لزانم  زا  یعالطا  ییایفارغج  عبانم  - 2
هفوک و يوس  هب  هّکم  هار  هرامـش 1  تشاددای  هب : .ك.ر  .تسا  هفوک  هار  یلزنم  دنچ  رد  هّیـسداق  اریز  تسا ، هفوک  هب  هّکم  هار  نامه 

هرامش 4. تشاددای 
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هفوک یلیم  هدزناپ  رد  ینعی  هّیـسداق  رد  ار  ترـضح  فقوت  رگا  نآ  رب  هوـالع   (1) .تسا هرصب  هب  هّیسداق  هار  فلاخم  ریسم  رد  هرـصب 
هب هنیدم  ای  هّکم و  زا  دـهاوخب  يدرف  هچنانچ  اریز  تسا ، ّداضتم  ًالماک  جابن  زا  ناشیا  رذـگ  ای  ماما و  فقوت  اب  عوضوم  نیا  میریذـپب 

يرگید هار  ره  ای  هرقن و  ندعم  زا  ددرگزاب و  هدمآ  هیسداق  هب  هک  ار  یهار  تسا  مزال  دورب ، جابن  تمس  هب  اج  نآ  زا  هّیسداق و  يوس 
.دوش هرصب  سپس  جابن و  دراو 

بیبح یبا  شرازگ  تحارـص  دـشخب ، یم  تّوق  هّیـسداق  هب  تبـسن  جابن  رد  ار  ترـضح  فقوت  لامتحا  هک  يا  هتکن  فاـصوا  نیا  اـب 
تحارـص نیا  هک  یلاح  رد  دندوب ، ناسارخ  مزاع  هنیدم  زا  ناشیا  هک  دوب  ینامز  جابن  هب  ترـضح  دورو  دیوگ : یم  هک  تسا  یجابن 

دیسر هجیتن  نیا  هب  ناوت  یمن  دسرپ  یم  هّیسداق  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  يو  هچنآ  زا  دروخ و  یمن  مشچ  هب  یطنزب  شرازگ  رد 
(2) .تسا هدوب  راپسهر  ناسارخ  يوس  هب  ترضح  هک  تسا  يرفس  هب  طوبرم  هیسداق  رد  مالسلا  هیلع  ماما  فقوت  هک 

ورم و هب  هنیدـم  زا  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  ترجه  یخیرات  يایفارغج  هب  هجوت  نودـب  دـیدج  ناـخّروم  زا  يا  هراـپ 
هب سراف  هرـصب و  قیرط  زا  ار  ترـضح  هک  نیا  رب  ینبم  وا  تادیکأت  دوب و  هدرک  نییعت  نومأم  هک  يریـس  طخ  هب  هجوت  یب  نینچمه 

رکذ مق  هفوک و  ياهرهـش  ریـسم  زا  ار  ترـضح  روبع  لدتـسم  دنتـسم و  ریغ  يا  هنوگ  هب  مق ، هفوک و  زا  هن  دنهد و  تکرح  ناسارخ 
لابج و تلایا  هب  هفوک  هار  ریسم  رد  ًارهق  هک  دادغب  رهـش  نینچمه  رهـش و  ود  نیا  هرابرد  یتاعالطا  تسا  مزال  اج  نیا  رد  .دنا  هدرک 

.دوش هئارا  ناسیون  هرکذت  زا  هتسد  نیا  تایرظن  یقیبطت  یسررب  يارب  دوش  یم  عقاو  مق 

ناسارخ فرط  هب  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  یماگنه  دسیون : یم  هیوضرلا  هفحت 

اب نایعیش  زا  مان  بجر  یماّمح ، يدرم  اج  نآ  رد  .دش  دراو  دادغب  رهش  هب  درک ، تکرح 

ص:29

.هرصب ات  هیسداق  هار  لزانم  تافاسم و  هرامش 3  تشاددای  هب : .ك.ر  - 1
هک نیا  هب  هجوت  اـب  درذـگ » یم  لاـس  ود  مدرک  ناتردـپ  زا  ار  ل�وس  نیا  نم  هک  یماـگنه  زا  : » دوـب هدـمآ  یطنزب  تیاور  نتم  رد  - 2

نادنز نیرخآ  رد  ترـضح  هک  ار  ینامز  تدم  زا  رظن  فرـص  اب  و  تسا ، لاس 173 ه ق  رد  مالسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  تداهش 
هب ینانیمطا  نادنچ  درادـن و  شزاس  دـشاب  یم  هک 200 ه ق  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترجه  لاس  اب  نخـس  نیا  درک ، يرپس  نوراـه 

.دوش یمن  لصاح  یطنزب  تیاور  هب  دانتسا  اب  هیسداق  رد  ترضح  فقوت  رب  ینبم  مالسلا  هیلع  اضرلا  مامالا  دنسم  هیرظن 
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یب دـش  ربخ  اب  دادـغب  هب  بانج  نآ  هّجوت  زا  نوچ  .دـش  یم  فّرـشم  ترـضح  ترایز  هب  هنیدـم  رد  ررکم  دوب و  بانج  نآ  صالخا 
هب ار  ترـضح  دیـسر و  شنویامه  مدقم  ترایز  هب  اج  نآ  رد  تفاتـش و  بانج  نآ  لابقتـسا  هب  یخـسرف  هس  ات  تشگ و  داش  هزادـنا 

يزور .دش  راگدنام  دادغب  رد  ترضح  يزور  دنچ  .دنتفاتش  ترضح  ترایز  هب  دادغب  نایعیش  زا  یخرب  .داد  لالجا  لوزن  دوخ  هناخ 
یم هک  اجنآ  ات  داد و  تنیز  ار  ماّمح  رمـالا  بسح  یماّـمح  .تفر  مهاوخ  ماّـمح  هب  بشما  نک ، هداـمآ  ار  ماّـمح  دومرف : یماّـمح  هب 

يوب دوب و  هتفرگ  ار  وا  ياضعا  مامت  صرب  هک  دوب  یـسیپ  درم  ماّـمح  یکیدزن  رد  .دیـشوک  ماّـمح  یگزیکاـپ  تفاـظن و  رد  تسناوت 
نکمم مالسلا  هیلع  ترضح  دوب  هدینش  نوچ  دمآ و  یم  نوریب  دوخ  هناخ  زا  رتمک  ّتلع  نیمه  هب  دش ، یم  مامشتسا  وا  ندب  زا  ینفع 

وا زا  داد و  وا  هب  مهرد  هاـجنپ  هدـمآ و  باـت » نخلگ   » دزن هدرک ، هدافتـسا  تیعقوـم  زا  دوـش  اـمرف  فیرـشت  ماّـمح  هـب  بـشما  تـسا 
عفر مالـسلا  هیلع  ترـضح  فیرـش  مودـق  تکرب  زا  دـیاش  دوش  یفخم  ماّـمح  ياـه  هشوگ  زا  یکی  رد  دراذـگب  اـت  درک  تساوخرد 

كاپ فاص و  بآ  ياراد  اهـضوح  هدرب  راک  هب  اج  همه  شوخ  ياهوب  هتخورفا و  اهغارچ  بش  همین  .دوشب  وا  یگراـچیب  یتخبدـب و 
نوردنا هب  ءانثلاو  هیحتلا  فالآ  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  اضترا  ریرس  ناطلس  ترضح  تافـص  یتوکلم  تاذ  لاح  نیا  رد  هدیدرگ 

دوخ هاگیفخم  زا  صربم »  » درم لاح  نیا  رد  .تفرگ  رارق  دوب  هدامآ  شترـضح  يارب  هک  يا  هشوگ  رد  دومرف و  لـالجا  لوزن  ماّـمح 
هب يرظن  مراد  اعدتسا  دیتامارک ، تازجعم و  عبنم  امش  نین�وملاریما ! دنزرف  تشاد : هضرع  داتسیا و  ترضح  نآ  ربارب  رد  دش و  جراخ 

( دنک نوریب   ) دـنک هجنکـش  ار  وا  تساوخ  دـش و  راسمرـش  رایـسب  تسا  قلخ  ترفن  هیام  هک  وا  ندـید  زا  یماّمح  .ییامرفب  نم  لاح 
هب هلصافالب  تخیر ، وا  رـس  رب  ار  بآ  دناوخ و  نآ  رب  هحتاف  هروس  هدرک ، بآ  زا  رپ  یفرظ  تساخرب  اج  زا  هدرک  عنم  ار  وا  ترـضح 

یماّمح هب  ترـضح  .تسا  هتـشادن  يرامیب  یّلکب  اـیوگ  هک  تشگ  دیفـس  خرـس و  وا  ندـب  دـش و  عفد  وا  زا  ضرم  نآ  ترـضح  رما 
جراخ ماّمح  زا  ترـضح  نوچ  .میوش  جراخ  ماّمح  زا  ات  رادهگن  ار  وا  ناشوپب و  وا  هب  نم  ياهـسابل  زا  ربب و  نوریب  ار  وا  داد  روتـسد 

هقلح رفن  دصناپ  زا  هدایز  دندش  رادربخ  هک  وا  ناکیدزن  داتفا و  ترضح  ياپ  تسد و  هب  درم  نآ  دش ،

(1) (. دندش هعیش   ) دندنکفا شوگ  هب  ار  بانج  نآ  عّیشت  صالخا و 

ص:30

میرکلادبع دیس  زا  لقن  هب  یمق  سابع  خیش  .هّیوضرلا  هفحت  زا : لقن  هب  ص176-7 ، مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  یناگدنز  هداز ، دامع  - 1
هسیاقم و  ص658 . نانجلا ، حیتافم  یمق ، سابع  خیش  .تسا  هتفگ  مق  هب  اج  نآ  زا  دادغب و  هب  هفوک  زا  ار  ترضح  ریـسم  سوواط  نب 

خیش مق .» ناتسهوک  قیرط  زا  هن  دنربب  سراف  زاوها و  هرصب ، قیرط  زا  ار  ترـضح  نآ  هک  داد  روتـسد  نومأم  : » لامآلا یهتنم  اب  دینک 
ص298. لامآلا ، یهتنم  یمق ، سابع 
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دادغب رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  اب  نینیمیلاوذ  رهاط  تعیب 

تعیب دادـغب و  هب  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  دورو  زا  دوخ  خـیرات  رد  یقهیب  لـضفلاوبا  هلمج  زا  عباـنم  زا  یخرب 
هک یماگنه  یقهیب ، هتـشون  ربانب  .دـنا  هدرک  رکذ  يرابخا  دوب  ورم  مزاع  هک  يرفـس  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  اـب   (1) نیسح نبرهاط 

زوریپ گنج  رد  رگا  هک  دوب  هدرک  نیما  شردارب  اب  گنج  ماگنه  هک  يرذـن  هب  اـت  تساوخ  نومأـم  زا  نیتساـیرلاوذ  لهـس  هب  لـضف 
هب ار  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  لهس  نب  لضف  داهنـشیپ  هب  يو  دنک و  افو  درپس ، دهاوخ  نایولع  هب  ار  يدهعتیالو  دوش ،
هب لیامت  هک  نیـسح  نبرهاط  داتـسرف و  دادغب  هب  دوب  هتـشون  دوخ  هک  يا  همان  مامـضنا  هب  ار  نومأم  همان  لضف  دـیزگرب ، يدـهعتیالو 

یبا نبءاجر  مداخ و  رـسای   ) نومأم لهـس و  نب  لضف  نادمتعم  هک  نآ  زا  سپ  دش و  لاحـشوخ  تّدـشب  ارجام  نیا  زا  تشاد  نایولع 
قافتا هب  كاحض )

ص:31

شّدج .دش  ناملسم  مالسا  يایوپ  نیئآ  ریثأت  تحت  هک  تسا  یناریا  نادناخ  زا  یگنشوپ ، یجنشوپ ، بعـصم  نب  نیـسح  نبرهاط  - 1
ار نیسح  نبرهاط  نومأم ، لاس 195  رد  160ق .)  ) دش ناسارخ  یلاو  درک  نایـساّبع  هب  هک  یتمدخ  تلع  هب  یعازخ  هّللادبع  نب  هحلط 
رد دـش و  گنج  دراو  نومأم  عفن  هب  تفـالخ  رـس  رب  نیما  نومأـم و  ناـیم  فـالتخا  رد  يو  .درک  بوصنم  دوخ  هاپـس  یهدـنامرف  هب 

نیا .دروآرد  ياپ  زا  داد و  تسکـش  ار  ناهام  نب  یـسیع  نب  یلع  نیما ، هاپـس  هدـنامرف  داد  يور  ير )  ) لاـبج یلاوح  رد  هک  یگنج 
نازابرس درک و  طوقس  همثره  رهاط و  تسد  هب  دادغب  ( 198  ) لاس رد  ماجنارس  تشاد و  نومأم  يزوریپ  رد  ير�وم  رایسب  شقن  مادقا 

ار وا  نومأم  تشاد  میب  هک  نیا  لیلد  هب  اّما  تشاد  ار  ناسارخ  هب  تشگزاب  لیم  رهاط  هک  نیا  اب  .دـندناسر  تکاله  هب  ار  نیما  رهاط ،
دادغب هطرـش  راد  هدـهع  درک و  راذـگاو  وا  هب  ار  یبرغ  ورملق  يرادـهگن  نومأم  درک و  یم  يرود  يو  زا  دـنادب  شردارب  لتق  ل�وسم 

تخادنیب و هّکس  طخ و  زا  ار  نومأم  مان  قرشم  هب  ندیـسر  اب  درک و  ار  قارع  قرـش  ياهنیمزرـس  رب  ّطلـست  دصق  لاس 206  رد  .دش 
، يرخف خیرات  یقطقط ، نبا  هب : .ك.ر  .دش  هتـشک  ّمس  اب  نومأم  نارادـفرط  طسوت  لاس 207  رد  ماجنارس  یلو  درک  لالقتـسا  مالعا 

ناریا خـیرات  يارف ، .ك.ر  و 442 ؛  409  - 10 ، 398  - 401 ، 391  - 2/394 بهذلا ، جورم  يدوعـسم ، 12-311 ؛ ، 296 ص294 ،
229 و 11/4 و 6. ، 223 ، 177-10/183 یلیلخ ،) سابع  همجرت   ) خیرات لماک  ، ریثا نبا  4/4-81 ؛ جیربمک ،
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، رهاط .دندرک  تماقا  نیسح  نبرهاط  دزن  هتفه  کی  تدم  هب  دادغب  رد  دوخ  ریسم  رد  دنتشگ  یمزاب  ورم  يوس  هب  هنیدم  زا  ترـضح 
: تفگ تشاد و  هضرع  ترضح  نآ  هب  دوب  هتشون  دوخ  طخ  هب  نومأم  هک  ار  يا  همان  درک و  مارکا  مارتحا و  ار  ترضح 

نم اـب  مدرکب  تعیب  نیا  نم  نوچ  (1) و  .درک مهاوخ  تعیب  ار  وت  مدـنوادخ  نومأم ،)  ) نین�وملاریما ناـمرف  هب  هک  منم  یـسک  تسخن 
هک نانچ  دنک  تعیب  ات  درک  نوریب  ار  تسار  تسد   (2)« هّللا هحَّوَر  ، » اضر .دنشاب  هدرک  تعیب  ناگمه  تسا ، هدایپ  راوس و  رازه  دص 

تعیب هب  تسا  لوغـشم  متـسار  تسد ) : ) تفگ رهاـط ) ( ؟ تسیچ نـیا  تـفگ : اـضر  .تـشاد  شیپ  پـچ  تـسد  رهاـط  تـسا ، مـسر 
، درکب وا  هچنآ  زا  اضر  منک ،) یم  تعیب  پچ  تسد  اب  ببس  نآ  زا  ، ) متـشاد شیپ  نآ  زا  .تسا  غراف  پچ  تسد  نومأم و  مدنوادخ 

نومأم دوساـیب ، نوچ  دـندروآ و  ورم  هب  اـت  ار  وا  رایـسب ، تمارک  اـب  درک ، لیـسگ  ار  اـضر  زور  رگید  درک و  تعیب  دیدنـسپب و  ار  وا 
نآ درک و  رکش  رایسب  رهاط  زا  اضر  دندیسرپب و  مرگ  ار  رگیدکی  دوب و  يو  اب  لهس  نب )  ) لضف دمآ و  يو  رادید  هب  بش  رد  هفیلخ 
نآ ماما ، يا  تفگ : .دوب  هدرک  رهاط  هچنآ  زا ) ، ) دمآ هدیدنـسپ  دـمآ و  شوخ  تخـس  ار  نومأم  تفگزاب ، تعیب  پچ و  تسد  هتکن 
نیا ببـس  دـنناوخ  نینیمیلاوذ  هک  ار  رهاـط  مدرک و  ماـن  تسار  ار  پچ  نآ  نم  دیـسر  وت  كراـبم  تسد  هب  هک  دوـب  یتـسد  تسخن 

(3) ...تسا

ببـس هک  نیا  دوب ، هدرک  میـسرت  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  لاـقتنا  يارب  نومأـم  هک  يریـس  طـخ  دادـغب و  یـسایس  طیارـش  زا  رظن  عطق 
ببس یخیرات  عبانم  يا  هراپ  اریز  تسا  لزلزتم  دشاب ، مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  اب  رهاط  تعیب  نینیمیلاوذ  هب  نیـسح  نبرهاط  يراذگمان 

ای دراد ، تسار  تسد  ود  وا  هک  ببس  نیدب  ای  (4) و  .دنناد یم  هحلسا  يریگراکب  رد  وا  رایسب  تراهم  ار 

ص:32

ار نومأم  دـنزرف  ساّبع  هک  عبانم  ریاس  اب  دـینک  هسیاـقم  .متـسه » نم  دـنک  یم  تعیب  وت  اـب  نومأـم  ناـمرف  هب  هک  یـسک  نیتسخن  - » 1
هیلع اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، خیش  دنا : هدرب  مان  درک  تعیب  يدهعتیالو  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  اب  هک  يدرف  نیتسخن 

، داشرالا دیفم ، خیـش  ص371 ؛ نیظعاولا ، هضور  يروباشین ، لاـتف  ص375 ؛ نییبلاطلا ، لـتاقم  یناهفـصا ، جرفلاوبا  2/387 ؛ مالسلا ،
.عبانم ریاس  و  ، 13/5659 هدنیاپ ، مساقلاوبا  همجرت  يربط ، خیرات  يربط ، ص290 ؛

.داب كاپ  شناور  - 2
.190-6/1 یقهیب ، خیرات  یقهیب ، لضفلاوبا  - 3

.2/98 ناریا ، مدرم  خیرات  بوک ، نیرز  نیسحلادبع  - 4
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ناهام نب  یـسیع  نب  یلع  نایم  هک  رباربان  یگنج  رد  دسیون : یم  ریثا  نبا   (1) .دنرب یم  نامرف  وا  زا  ناسکی  شتسد  ود  ره  هک  يدرم 
.درک میسقت  کچوک  ياه  هتسد  هب  ار  دوخ  هاپس  نمـشد ، اب  هلباقم  يارب  نیـسح  نبرهاط  داد ، خر  ير  یلاوح  رد  نیـسح  نبرهاط  اب 

ار ثیل  نب  سابع  تخات و  وا  يوس  هب  ریشمش  ود  اب  رهاط  درک و  هلمح  يو  هب  نمشد  هاپس  بلق  زا   (2) ثیل نب  سابع  ماگنه  نیا  رد 
نینیمیلاوذ ار  وا  تهج  نیدـب  دـش و  اـهنآ  تمیزه  نمـشد و  هاپـس  ندـش  هتخیـسگ  ثعاـب  مادـقا  نیا  درک و  همین  ود  هب  یتبرـض  اـب 

.دندناوخ

ار وا  تهج  نیمه  هب  و  دز ، ثیل  نب  سابع  هب  تسد  ود  ره  اب  رهاط  هک  دوب  یتبرـض  هاپـس  تسکـش  ببـس  دـیوگ : یم  زین  يدوعـسم 
(3) .درب یم  راک  هب  ندز  ریشمش  يارب  ار  تسد  ود  ره  اریز  دنمان  نینیمیلاوذ  رهاط 

مق هب  ترضح  رفس  هرابرد  یتاظحالم 

هرصب و يوس  زا  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  تکرح  ریـسم  نییعت  رد  یخیرات  بتک  عبانم و  حیرـصت  دیکأت و  فالخرب 
، دنک روبع  مق  هفوک و  ریسم  زا  ترضح  هک  دوب  هتشاد  رذحرب  ار  كاحـض  یبا  نبءاجر  نومأم ، هک  نیا  ناسارخ و  هب  سراف  زاوها و 
تفرگ و رارق  مق  هعیش  مدرم  دیدش  لابقتسا  دروم  دش و  مق  دراو  ناسارخ  هب  رفس  رد  ترضح  دنـسیون : یم  ناسیون  هرکذت  زا  یخرب 

.تسا روهشم  هّیوضر  هسردم  هب  هزورما  هک  دش  هتخاس  يا  هسردم  دمآ  دورف  هک  یهاگلزنم  رد 

نآ تاقالم  هب  دندوب  هدش  ربخ  اب  ترضح  نآ  دورو  زا  هک  مدرم  دش و  مق  دراو  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دسیون : یم  يرغلا  هحرف 
( ٌهَرُومأَم َهَقاّنلا  َّنِا  : ) دومرف تموصخ  عطق  يارب  ترضح  دنتفرگ ، یم  یشیپ  رگیدکی  رب  ناشیا  تفایض  يارب  دنتفاتـش و  یم  ترـضح 

تکرح هب  رتش  .درک  میهاوخ  لزنم  اجنامه  دورب  اجک  ره  هب  تسا و  رومأم  رتش  نیا 

هیلع اضر  ترـضح  هک  دوب  هدـید  باوخ  رد  ترـضح  نآ  دورو  زا  لبق  بش  هناخ  نآ  بحاـص  .دز  وناز  يا  هناـخ  راـنک  اـت  دـمآرد 
هب وا  يا�ور  نوچ  دوب و  دنهاوخ  وا  نامهیم  ادرف  مالسلا 

ص:33

.4/83 جیربمک ، ناریا  خیرات  يارف ، - 1
.1/182 یلیلخ ، سابع  همجرت  خیرات  لماک  ریثا ، نبا  - 2

.2/392 بهذلا ، جّورم  يدوعسم ، - 3
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زورما .دـندرب  یم  هدافتـسا  دـندمآ و  یم  لـحم  نآ  هب  مدرم  تفرگ و  رارق  هجوت  دروم  هناـخ  نآ  .دـش  تفگـش  رد  تسویپ  تقیقح 
نآ نونکا  مه  دسیون : یم  نایعیش  متـشه  ياوشیپ  باتک  رد  زین  یناسارخ  يدعاس  رقابدّمحم  خیـش  .تسا  هدش  هسردم  لحم ، نامه 

: دوب هدومرف  ترـضح  نوچ  دنتفگ  یم  مه  هیرومأم  هسردم  ار  نآ  ًاقباس  تسا و  روهـشم  هّیوضر  هسردم  هب  دوجوم و  مق  رد  هسردم 
(1) .تسا رومأم  هقان 

(2) .تسا هدروآ  نانجلا  حیتافم  رد  سوواط  نب  میرکلادبع  دیس  زا  لقن  هب  ار  تیاور  نیا  یمق  سابع  خیش 

لیلد یب  دروم  نیا  رد  نومأم  شرافس  .دنهدن  روبع  مق  هفوک و  ریـسم  زا  ار  ترـضح  تشاد  دیکأت  نومأم  دش ، هراشا  هک  روط  نامه 
.دوب نایعیش  عّمجت  زکرم  مق  هفوک و  رهش  اریز  دوبن ،

یلع نب  نیسح  نینوخ  مایق  دنروهشم و  ییافو  یب  هب  نایفوک  خیرات  لوط  رد  هچ  رگا  دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  تموکح  هاگیاپ  هفوک 
ناوریپ روضح  لیلد  هب  هفوک  رهـش  همه  نیا  اب  تسا ، نآ  دـهاش  داد  يور  اروشاع  تضهن  زا  دـعب  هک  ییاهمایق  ریاـس  مالـسلا و  هیلع 

دوب و ساّبع  ینب  هّیما و  ینب  ماّکح  ّدـض  رب  نایولع  ياهتـضهن  اـهمایق و  نوناـک  هراومه  نایعیـش ، مالـسلا و  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع 
ار يربتعم  یخیرات  دانسا  مکحم و  تایاور  رگا  نآ  رب  هوالع  .تسا  عوضوم  نیا  رگنایامن  داد  خر  رهش  نیا  رد  هک  ییاهمایق  یناوارف 
هب اج  نآ  زا  مق و  زا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  رذگ  اههار ، يایفارغج  ظاحل  هب  میریگب  هدـیدان  تسا  هرـصب  زا  ترـضح  روبع  هاوگ  هک 
یب ًالماک  دنا  هتفگ  ناسیون  هرکذـت  زا  يا  هتـسد  هک  هچنآ  نیاربانب  .دـیامن  یم  یقطنمریغ  ًالماک  ناسارخ  سپـس  سراف و  ای  زاوها و 

.تسا ساسا 

راید نآ  رد  هعیـش  ناگرزب  نایولع و  روضح  دوب و  نایعیـش  عّمجت  زکرم  هفوک  دـننام  اههار ، ياـیفارغج  تاـظحالم  رب  هوـالع  زین  مق 
.دنک یم  دییأت  ار  نآ  یتسرد 

ربخ مق  زا  یعیش  فورعم  رعاش  یعازخ  لبعد  روبع  زا  داشرالا ، رد  دیفم  خیش 

ص:34

لقن امدق  زا  هک  ریـس  طخ  نیا  دسیون : یم  هدش  لقن  ترابع  لیذ  رد  ص2-481 و  مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  یناگدنز  هداز ، دامع  - 1
.دراد تافانم  دسیون  یم  هنطلسلادامتعا  هک  يریس  طخ  اب  یمق  ثّدحم  هّیهبلا  راونا  تسا 

ص302. لامآلا ، یهتنم  یمق ، سابع  خیش  نینچمه  و  ص657 . نانجلا ، حیتافم  یمق ، سابع  خیش  - 2
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نآ رد  هک  دنهدب  يو  هب  زخ  زا  يا  هچراپ  داد  روتسد  ترـضح  دناوخ و  ترـضح  يارب  يا  هدیـصق  لبعد  دسیون : یم  يو  دهد ، یم 
ياه هماج  زا  یکی  ترـضح  درک  شهاوخ  اهنت  تفریذـپن و  لبعد  .دـنک  رفـس  هشوت  ار  نآ  لبعد  ات  دوب  الط  یفرـشا  رانید  دصـشش 

ار مالسلا  هیلع  ماما  هماج  يو  دندش  هّجوتم  مدرم  نوچ  دمآ و  مق  هب  ورم  زا  لبعد  هاگنآ  .درک  نینچ  ترضح  دنهدب و  وا  هب  ار  دوخ 
دوخ نایم  رد  هتفرگ  لبعد  تسد  زا  ار  نآ  همه  نیا  اب  دشن ، یضار  لبعد  یلو  دنرخب  مهرد  رازه  هب  ار  نآ  دنتـساوخ  دراد  دوخ  دزن 

(1) .دنامن شیب  لبعد  يارب  يا  هّکت  هماج  زا  دندرک و  تمسق 

یم تکرح  رهش  نیا  زا  ار  ترضح  نومأم  هچنانچ  رگا  هک  دوش  یم  هدافتسا  یبوخب  مق  زا  لبعد  روبع  هرابرد  دیفم  خیش  شرازگ  زا 
هارکا و يوحن  هب  درک  یم  رذگ  اجک  ره  زا  ترضح  هک  صوصخب  دش ، یم  وربور  یشنکاو  هچ  اب  مق  مدرم  نایعیـش و  نایم  رد  داد ،

هاگ تّحـص و  زا  رود  هدمآ  اه  هرکذت  زا  هتـسد  نیا  رد  هچنآ  نیاربانب  .تخاس  یم  شاف  ار  يدهعتیالو  تبقاع  شیوخ و  رفـس  رابجا 
.تسا عبانم  ریاس  اب  ضقانتم 

فیلأت ار  مق  خیرات  لاس 378 ه ق  رد  هک  یمق  نسح  .دنک  یمن  دییأت  ار  نآ  زین  یلحم  خیرات  عبانم  مق ، رد  ترضح  فّقوت  دروم  رد 
: دسیون یم  تسا  هدرک 

( سراف زاوها و  هرصب ،  ) زاوها سراف و  هرصب و  هار  زا  كاحض  یبا  نبءاجر  تبحص  رد  ورم  هب  هنیدم  زا  ار  مالسلا  هیلع  اضر  نومأم ،
خیرات عبانم  نیرت  یمیدق  زا  هک  مق  خیرات   (2) .تسب يدهعتیالو  هب  تعیب  200 ه ق )  ) نیتأم هنـس  رخآ  رد  وا  يارب  دروآ و  سوط  هب 

: دسیون یم  یفاک  لوصا  رد  زین  ینیلک   (3) .دهد یمن  مق  رهش  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  روبع  زا  یعالطا  هنوگچیه  تسا ، یلحم 

ناتسهوک هار  تشون : ترضح  هب  نومأم  ...داد  تکرح  ورم  هب  دندوب ) رتمک  شنایعیش  هک   ) زاریش هرصب و  زا  ار  ترـضح  نآ  نومأم 
هک دورب  یهار  زا  ترضح  نآ  هک  دوب  نیا  شدوصقم  دیاش   ) دیایب سراف  زاوها و  هرصب و  هار  زا  هکلب  دریگن ، شیپ  رد  ار  مق  و 

ص:35

،ص373. نیظعاولا هضور  يروباشین ، 2/6-255 ؛ داشرالا ، دیفم ، خیش  - 1
خیش 2/255 ؛ داشرالا ، دیفم ، خیـش  1/251 ؛ نایعالا ، تایفو  ناـکّلخ ، نبا  ص199 ؛ مق ، خـیرات  یمق ، نسح  نبدّـمحم  نب  نسح  - 2

.355-9 لامآلا ، یهتنم  یمق ، سابع 
« .دندمآ مق  هب  هک  ینییبلاط   » لصف هب : دینک  هاگن  مق ، خیرات  - 3
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(1) .دیسر ورم  هب  هک  نآ  ات  دنوشن ) هاگآ  ماما  یتحاران  زا  دنشاب و  رتمک  شنایعیش 

هتفیش رهش  نآ  لها  ات  دهدن  رذگ  هفوک  زا  ار  ماما  داد  روتسد  كاحـض  یبا  نبءاجر  هب  نومأم  دسیون : یم  هنیمز  نیا  رد  زین  يدنوار 
(2) .دنوشن وا  هتفیرف  و 

هرصب ات  جابن  زا  لزانم  ریس 

: تسا لیذ  حرش  هب  هرصب  ات  جابن  تافاسم  لزانم و  هسیفنلا ، قالعالا  رد  هتسر  نبا  حرش  ربارب 

.لیم هس  تسیب و  (، Sumaina « ) هنیمُس  » ات جابن  زا  - 1

.لیم هن  تسیب و  ( Yansuea « ) هعوسنَی  » ات هنیمس  زا  - 2

.لیم هس  تسیب و  ( Dhatel - Ushar « ) رشُعلا تاذ   » ات هعوسنی  زا  - 3

.لیم هن  تسیب و  ( Mawiya « ) هّیِوام  » ات رشعلا  تاذ  زا  - 4

.لیم ود  یس و  ( Hafar-Abi-Mosa « ) یسوم یبا  رفَح   » ات هّیِوام  زا  - 5

.لیم شش  تسیب و  ( Khardja « ) اجْرَخ  » ات یسوم  یبا  رفَح  زا  - 6

.لیم هس  تسیب و  ( Shadji « ) یجَش  » ات اجرخ  زا  - 7

.لیم هن  تسیب و  ( Ruhail « ) لیحُر  » ات یجش  زا  - 8

ص:36

نـسحم نبدّمحم  هب : دـینک  هاگن  نینچمه  و 407 و   2/402 یفاـک ، لوصا  يزار ، ینیلک  قاحـسا  نب  بوقعی  نبدّـمحم  رفعجوبا  - 1
رابخا نویع  قودص ، خیش  49/134 ؛ راونالاراحب ، یسلجم ، ص204 ؛ هیصولا ، تابثا  يدوعسم ، ص108 ؛ همکحلا ، نداعم  یناشاک ،

2/149 و 180. اضرلا ،
ماما دسیون : یم  مالـسلا  هیلع  اضرلا  مامالا  دنـسم  زا : لقن  هب  ص350-1 . ماما ، نیمتشه  یسایس  یگدنز  ینیسح ، یـضترمرفعج  - 2

هفوک و زگره  دش و  هرصب  دراو  جابن  قیرط  زا  تفرگ و  شیپ  رد  ار  هرصب  نابایب  هار  هّیـسداق  زا  دشن و  دادغب  دراو  مالـسلا  هیلع  اضر 
: دسیون یم  يوره  حلاص  نب  مالسلادبع  زا  لقن  هب  قودص  خیـش  . 1/108 مالسلا ، هیلع  اضرلا  مامالا  دنـسم  يدراطع ، .دیدن  ار  دادغب 

راوس هفوک  يوس  هب  ار  وا  هارکا  يور  زا  هکلب  دـشن ، لـخاد  تبغر  عوـط و  هب  يدـهعتیالو  رما  رد  ترـضح  نآ  هک  دـنگوس  ادـخ  هب 
.2/380 مالـسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودـص ، خیـش  .دـندروآ  ورم  هب  سراـف  هرـصب و  هار  زا  ار  ترـضح  نآ ، زا  سپ  دـندرک و 

فیرـشت مق  هفوک و  هار  زا  ترـضح  نآ  تشون  نومأم  دیوگ : یم  هک  مشاه  نب  میهاربا  نب  یلع  تیاور  اب  دوش  هسیاقم  ریخا  تیاور 
رابخا نویع  قودـص ، خیـش  .دیـسر  ورم  هب  هک  نیا  ات  دـندروآ  سراف  زاوها و  هرـصب و  هار  زا  ار  بانج  نآ  دوشن و  ناـسارخ  ياـمرف 
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.2/389 مالسلا ، هیلع  اضرلا 
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.لیم تشه  تسیب و  ( Hufair « ) ریَفُح  » ات لیحر  زا  - 9

.لیم هد  ( Mandjashaniy « ) هّیناشْجنَم  » ات ریفح  زا  - 10

(1) .لیم تشه  هرصب »  » ات هیناشجنم  زا  - 11

(2): تسا هدروآ  لیذ  حرش  هب  لزنم  شش  رد  ار  هرصب  ات  جابن  لزانم  جارخلا  باتک  رد  رفعج  نب  همادق 

«. هنیمُس  » ات (Nibadj  ) جابن زا  - 1

«. هعوسنی  » ات هنیمس  زا  - 2

«. رشعلا تاذ   » ات هعوسنی  زا  - 3

«. هّیِوأم  » ات رشعلا  تاذ  زا  - 4

«. ریفح  » ات هّیِوام  زا  - 5

«. هرصب  » ات ریفح  زا  - 6

هرصب هب  ترضح  دورو 

تشاد و فقوت  هرـصب  رد  دوب  مزاع  ورم  هب  هنیدـم  زا  هک  یماگنه  ترـضح  نآ  هک  تسا  بقانملا  رد  بوشآرهـش  نبا  زا  یـشرازگ 
هب مالسلا  هیلع  ترضح  دورو  رد  یجابن  بیبح  یبا  هک  تسا  ییارجام  نامه  دنک  یم  لقن  هچنآ  اّما  .تسا  ناولع  نبا  لوق  نیا  يوار 

بیبحوبا هچنآ  رب  نوزفا  ییارجام  ناولع ، نبا  تیاور  رخآ  رد  اّما  تسا ، یکی  لـصا  رد  تیاور  دـسر  یم  رظن  هب  هدرک و  لـقن  جاـبن 
(3): تسا نینچ  بوشآرهش  نبا  تیاور  .دراد  هتفگ  یجابن 

هرصب هب  ادخ  لوسر  تفگ : نم  هب  یسک  مدید  باوخ  رد  دیوگ :  (4) ناولع نبا 

اجنآ هب  نم   (6) .نالف ینب  طایح  رد  تفگ : دنوش ؟ یم  دراو  اجک  هب  متفگ :  (5) .دنا هدمآ 

ص:37

ص210-11. هسیفنلا ، قالعالا  هتسر ، نبا  - 1
ص17. جارخلا ، باتک  رفعج ، نب  همادق  - 2

.2/397، بقانملا بوشآرهش ، نبا  - 3
زا لقن  هب  هیصولا  تابثا  رد  يدوعسم  هّمئالا و  هفرعم  یف  هّمغلا  فشک  رد  یلبرا  مالسلا ؛ هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  رد  قودص  خیش  - 4
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.دنا هدروآ  یجابن  بیبحوبا 
 ... 2/458 و مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  دندروآ .» فیرشت  جابن  هب  : » نارگید قودص و  خیش  - 5

.2/458 مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  دجسم .» رد  : » قودص خیش  - 6
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هب هتشادرب  امرخ  نآ  زا  دوخ  كرابم  تسد  اب  ترضح   (1) .تسا امرخ  زا  یقبط  وا  لباقم  هدومرف و  سولج  ادخ  لوسر  مدید  متفر و 
لوسر ترـضح  هک  ار  ییاج  مدناوخ و  زامن  متفرگ و  وضو   (2)، مدش رادیب  یتقو  .دوب  هناد  هدجیه  مدرمـش  ار  اهنآ  نم  دنداد و  نم 

دندمآ و هرصب  هب  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  هک  تشذگن  يدنچ  .مدرپس  رطاخب  دندوب  هدومرف  سولج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
وا لباقم  رد  تسا و  هتسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياج  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  مدید  متفر و  نالف  ینب  طایح  هب  نم 

رگا دومرف : دـییامرف  تمحرم  رتدایز  هّللا  لوسر  نبای  متفگ :  (3) .دومرف اطع  نم  هب  ار  اهنآ  زا  هناد  هدـجیه  .تسا  امرخ  زا  ییاـهقبط 
.مداد یم  مه  نم  دوب  هداد  نآ  زا  رتدایز  مّدج 

: دنک یم  هفاضا  ناولع  نبا  زا  لقن  هب  تیاور  همادا  رد  بوشآرهش  نبا 

ترضح .تسین  نم  دزن  ییادر  نینچ  متفگ : .تساوخ  نّیعم  ياه  هزادنا  اب  ییادر  نم  زا  هداتسرف  نم  دزن  زور  دنچ  زا  سپ  ترـضح 
وا مداد و  یناشن  مداتـسرف و  سک  نم  .هاوخب  ار  نآ  تسرفب و  تلایع  دزن  یـسک  تسا  ینالف  هچقب  رد  نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  اضر 

(4) .دروآ دوب  هدومرف  ترضح  هچنآ  تفر و 

ص:38

.2/458 مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  یناحیص .» يامرخ  : » قودص خیش  - 1
هیلع اضرلا  رابخا  نویع  درک .» مهاوخ  رمع  رگید  لاس  هدجیه  هک  مدرک  ریبعت  نینچ  ار  دوخ  باوخ  : » يدوعـسم قودـص و  خیـش  - 2

.2/458 مالسلا ،
دزن یـصخش  مدوب  يرادغاب  يزرواشک و  لوغـشم  دوخ  نیمز  رد  نم  تشذگ  نایرج  نیا  زا  يزور  تسیب  نوچ  : » قودص خیـش  - 3

.2/458 مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  ...و .» دندمآ  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نسحلاوبا  تفگ : دمآ و  نم 
.دنهد یم  حرش  يرتشیب  لیصفت  اب  مالسلا  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  رد  قودص  خیش  هیصولا و  تابثا  رد  يدوعسم  - 4
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سراف ات  هرصب  زا 

زاوهالا قوس  ات  هرصب  زا 

( ناتـسزوخ  ) زاوهالا قوس  دراو  هرـصب  قیرط  زا  ربتعم ، خیراوت  عبانم و  دانتـسا  هب  دش  جراخ  هرـصب  زا  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  ماما 
لقوح نبا  هسیفنلا ، قالعالا  رد  هتسر  نبا  .دش 

کلامملا و کلاسم  رد  يرخطصا  ملاعلا ، لاکشا  رد  یناهیج  ضرالا ، هروص  رد 

ار زاوهالا  قوس  ات  هرصب  نایم  هار  تافاسم  لزانم و  جارخلا  باتک  رد  رفعج  نب  همادق 

.میروآ یم  اج  نیا  رد  راصتخا  هب  هک  دنا  هدرک  نایب 

هب هرـصب  زا  رگید  هار  ناتـسزوخ و  هب  طساو  زا  طساو و  هب  دادـغب  زا  یکی  دراد ، دوجو  هار  ود  ناتـسزوخ  اـت  قارع )  ) برع راـید  زا 
.دش یم  بوسحم  زور  نآ  قارع  ناریا و  نایم  هلصاف  هار و  نیرتهاتوک  هک  ناتسزوخ 

: تسا لیذ  حرش  هب  ناتسزوخ  هب  هرصب  هار  ریسم 

.خسرف راهچ  ( Obolla « ) هّلبا  » ات هرصب  زا  - 1

هتـشاد دولآ ، بت  مرگ و  ياوه  تسا و  یمیدـق  ياهرهـش  زا  یکی  هک  تسا  ( Apologos  ) سوگولوپآ یناـنوی  هملک  بّرعم  هّلبا 
(1) .تسا

رد .ناـمثع  ّقش  هب  موسوم  دوب  يرهـش  رهن  نیا  یبونج  هراـنک  رد  دوب و  هدـش  عقاو  یگرزب   ٔ هریزج رد  هّلبا  رهن  بصم  لامـش  رد  هّلبا 
، نآ يوربور  هّلبا و  رهن  بصم  يالاب  ّدس 

ار نآ  هک  دوب  یهاگلزنم  دـنتفر  یم  ناتـسزوخ  هب  دنتـشذگ و  یم  هلجد  زا  هک  ینارفاسم  يارب  برعلا ، طش  يرواخ  لحاس  رد  ینعی 
هفیلخ روصنم  هاگودرا  رفعجوبا  رکسع 

ص:39

ص21 و 25. یقرش ، تفالخ  ياهنیمزرس  یخیرات  يایفارغج  جنرتسل ، - 1
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(1) .دندیمان یم  یسابع 

.دبای ییاهر  ایرد  زا  یتشک  هک  میظع  تسا  يروه  دور  نیا  رد  تسا و  هلبا  دور  رب ، هّلبا  دیوگ : یم  کلامملا  کلاسم  رد  يرخطصا 
(2) .دنناوخ هّلبا » روه   » ار نآ  دشاب و  ندش  قرغ  میب  اج  نیا 

نادب رهن ، تسا و  رهن  رانک  رب  هّلبا  رهـش  دسیون : یم  دوخ  همانرفـس  رد  هدرک  ندـید  هّلبا  رهـش  زا  لاس 438 ه ق  رد  هک  ورسخ  رـصان 
ناوتن فصو  ّدح و  ار  نآ  هک  اهارـسناوراک ) اهطابر =   ) هطبرا دـجاسم و  اهرازاب و  اهرـصق و  اب  مدـید  نادابآ  يرهـش  تسا ، موسوم 

ياهانب دوب و  اهرازاب  اه و  هطبرا  دـجاسم و  و  اه ) هلحم   ) اهتّلحم زین ، بونج  بناج  زا  دوب و  رهن  لامـش  بناج  رب  رهـش  لـصا  درک و 
رت هزن  نآ  زا  هک  نانچ  دوب  میظع 

(3) ...و دنتفگ  یم  نامثع  ّقش  ار  نآ  دشابن و  ملاع  رد  رتکاپ ) )

.خسرف جنپ  ( Bayan « ) نایب  » ات هّلبا  زا  - 2

Nahr-al- « ) دـیدج  » هناخدور هار  زا  خـسرف و  شـش  هراوس  یکـشخ  هار  زا  ( Hicn-Mohdy « ) يدـهم نصح   » ات ناـیب  زا  - 3
تفاـسم رتش  تشپ  رب  لزنم  کـی  يدـهم  نصح  اـت  ناـیب  لـقوح  نبا  لـقن  ربارب  .تسا و   (4)( هلحرم ود   ) خـسرف تشه  ( Djadyd

لاس  ) زورما دوب و  هتخاس  ار  نآ  دیـشرلا ) نوراه  ردپ   ) یـسابع هفیلخ  يدهم  هک  تسا  يا  هعلق  يدهمژد  ای  يدـهم  نصح   (5) .دراد
(6) .تسین يرثا  نآ  زا  ق ) 320 ه . 

.خسرف راهچ  ( Souk-al-Arbaa « ) ءاعبرالا قوس   » ات يدهم  نصح  زا  - 4

.خسرف شش  ( Mohavwal « ) لوحم  » ات ءاعبرالا  قوس  زا  - 5

.خسرف تشه  ( Doulab « ) بالود  » ات لوحم  زا  - 6

ات هرصب  زا  نیاربانب  .خسرف  ود  ( Souk-al-Ahwaz « ) زاوهالا قوس   » ات بالود  زا  - 7

ص:40

ص51. یقرش ، تفالخ  ياهنیمزرس  یخیرات  يایفارغج  جنرتسل ، - 1
ياهرهـش هکبـش  رد  قروز  زا  هدافتـسا  اـه و  هناـخدور  رد  یناریتشک  هراـبرد  زتم ، مدآ  ص83 . کلامملا ، کـلاسم  يرخطـصا ، - 2

-21 ص218 ، يرجه ، مراهچ  نرق  رد  یمالسا  نّدمت  زتم ، مدآ  هب : .ك.ر  عالطا ، تهج  .دهد  یم  هئارا  يا  هدنزرا  تاعالطا  هرصب ،
.244-5 ، 220

ص159. همانرفس ، ورسخ ، رصان  - 3
ص94. کلامملا ، کلاسم  يرخطصا ، - 4

ص30. ضرالا ، هروص  لقوح ، نبا  - 5
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ص104. ملاعلا ، لاکشا  یناهیج ، دمحا  نب  مساقلاوبا  - 6
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(1) .تسا هار  خسرف  ششو  یس  زاوهالا  قوس 

دحرس  ) ناتسزوخ ات  هرـصب  هار  ریـسم  ضرالا ، هروص  رد  لقوح  نبا  کلامملا ، کلاسم  رد  يرخطـصا  ملاعلا ، لاکـشا  رد  یناهیج ،
(2): دننک یم  نایب  حرش  نیا  هب  یکدنا  ياهتوافت  اب  ار  ناتسزوخ )

هّلبا - 1

نایب - 2

يدهم نصح  - 3

نایتساب - 4

هیودزم ناخ  - 5

قرود - 6

اریاد هیرق  - 7

کسآ - 8

ناجرا - 9

هرصب لحاس  زا  دیوگ : یم  وا  تسا  هدرک  یط  بآ  قیرط  زا  ار  ریسم  نیا  هدش  هّلبا  دراو  هرـصب  زا  ق  لاس 725 ه .  رد  هک  هطوطب  نبا 
جیلخ زا  هک  میدش  يروه  دراو  هّلبا  زا  ...دراد  هلصاف  لیم  هد  هرصب  ات  هّلبا  میتفر ، هّلبا  هب  میتسشن و  کچوک ) قروز   ) قوبنص رب 

ناداّبع هب  هاگرحـس  میداتفا و  هار  هب  بورغ  زا  سپ  ...میدرک  یم  ترفاسم  یکچوک  یتشک  هلیـسو  هب  اـم  دوش ، یم  بعـشنم  سراـف 
...میدرب رس  هب  رهش  نآ  رد  زور  کی  ...میدش  یتشک  راوس  رهشهام ) ای  روشعم   ) لوجام مزع  هب  ناهاگحبص  ...میدیسر  نادابآ ) )

فیاوط ناـبایب  نیا  رد  میدیـسر ، زمرهمار )  ) زمار هب  میدومیپ  هار  ناـبایب  قـیرط  زا  زور  هس  هک  نآ  زا  سپ  میدرک و  هیارک  ییاـپراچ 
ياهرهـش تسا و  یبوخ  رهـش  زمار  .دنـشاب  یم  برع  داژن  زا  فیاوط  نیا  دـنیوگ  یم  .دـننک  یم  یگدـنز  نیعم  ياـهرداچ  رد  درُک 

زا ییاهیدابآ  هک  يا  هگلج  نایم  زا  هاگ  نآ  .میدرک  فقوت  بش  کی  زمار  رد  ...دراد  يدایز 

ص:41

ص219-21. هسیفنلا ، قالعالا  هتسر ، نبا  هب : دینک  هاگن  نمض  رد  ص26 . جارخلا ، باتک  رفعج ، نب  همادق  - 1
ص93-4. کلامملا ، کلاسم  يرخطصا ، ص8-107 ؛ ملاعلا ، لاکشا  یناهیج ، ص30 ؛ ضرالا ، هروص  لقوح ، نبا  - 2
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اولح تشوـگ و  ناـن و  نیرفاـسم  يارب  هک  تسا  يا  هیواز  هار  نیا  لزاـنم  زا  کـی  ره  رد  میدرک  تکرح  دوـب  نآ  رد  درک  فـیاوط 
کی نیرفاسم  جورخ  دورو و  يارب  رتست  میدیسر  رتشوش )  ) رتست رهش  هب  ماجنارس  ...تسا  روگنا  هریـش  زا  نانآ  ياولح  .دنراد  هدامآ 

هب رهـش  نیا  رگید  ياـهرد  تسا ، رد  ینعم  هب  ناـنآ  تغل  رد  هزاورد  .دـنمان  یم  لوفزد )  ) لوبـسد هزاورد  ار  نآ  درادـن و  رتـشیب  رد 
ار هذیا  میدیـسر ، هذیا  هب  ات  میتفر  یم  هار  دنلب  ياههوک  زا  زور  هس  میدرک  تکرح  رتشوش )  ) رتست زا  ...دوش  یم  زاب  هناخدور  يوس 

(1) .دندیمان یم  زین  ریمالا » لام  »

یم دوخ  همانرفس  رد  يو  .تسا  هدرک  یط  ایرد  قیرط  زا  ار  نادابآ )  ) ناداّبع هّلبا ، هرـصب ، ریـسم  زین  .ق  لاس 438 ه  رد  ورسخ  رصان 
: دسیون

ناتـسب و غاب و  رهن و  فرط  ود  ره  زا  میدـمآ ، یم  هک  گنـسرف  راـهچ  اـت  هّلبا  رهن  زا  میتسـشن ، قروز  رد  میدـمآ و  نوریب  هرـصب  زا 
گرزب یتشک  رب  (2) و ...  میدرک ماقم  اج  نآ  هّلبا و  رهش  ربارب  میدمآ و  دورف  میدیـسر  نامثع  یطاش  هب  نوچ  .دوب  رظنم  کشوک و 
ککلس یصوب  ای   » هک دندرک  یم  اعد  دندید ، یم  ار  یتشک  نآ  هک  بناوج  زا  رایسب  قلخ  میتسشن و  دنتفگ  یم  یـصوب »  » ار نآ  هک 

( نادابآ  ) ناداّبع هب  و  یلاعت » هّللا 

(3) .میدیسر

هداد رفس  همادا  ناجرا  تمس  هب  ناجرا )  ) ناغرا مکاح  کمک  اب  هار  ینماان  ببس  هب  اج  نآ  زا  و  نابورهم ، هب  ناداّبع  زا  ورسخ  رصان 
هدرکن روبع  سراف  زاوها و  زا  دوخ  هار  ریسم  رد  نیاربانب  .تسا  هتفر  ناسارخ )  ) ورم هب  ناهفصا  يوس  هب  تکرح  زا  سپ  و 

ص:42

نیا رب  اهترفاسم  رد  نم  مسر  دـسیون : یم  ناریا  هب  قارع  زا  دوخ  رفـس  هراـبرد  هطوطب  نبا  ص198-203 . همانرفـس ، هطوطب ، نبا  - 1
ناتسرل هب  لوا  هک  درک  داهنشیپ  هرـصب  یلاها  زا  یکی  نکیل  متـشاد  دادغب  دصق  نم  مورن ، هار  کی  زا  راب  ود  تسا  نکمم  ات  هک  دوب 

نبا  ) .متفریذـپ ار  يو  داهنـشیپ  نم  مدرگزاـب  برع  قارع  هب  هاـگنآ  مورب  ناهفـصا  مق و  ناـیم  ینیمزرـس  مجع  قارع  هب  اـج  نآ  زا  و 
( نادابآ  ) ناداّبع هب  اج  نآ  زا  هّلبا و  هب  هرصب  قیرط  زا  هطوطب  نبا  رفس  ریـسم  دش  هظحالم  هک  يروط  هب  ص200 .) همانرفس ، هطوطب ،

هدـمآ تسد  هب  ياهـشرازگ  ربارب  اما  .دوب  رتشوش )  ) رتست هب  سپـس  و  زمرهمار )  ) زمار هب  اج  نآ  زا  و  رهـشهام )  ) لوجاـم هب  سپـس  و 
.دندرک تکرح  سراف  هب  ناجرا  قیرط  زا  اج  نآ  زا  و  زاوها )  ) زاوهالا قوس  هب  هرصب  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح 

ص161. همانرفس ، ورسخ ، رصان  - 2

ص161. همانرفس ، ورسخ ، رصان  - 3
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.تسا

زاوها هب  هرصب  ینونک  هار 

نآ زا  برعلا و  طش  زا  روبع  اـب  ( Al-Ashar « ) راشعلا  » هب هرـصب  زا  هزورما  دیدج  ياه  هشقن  ساسارب  زاوها ، هب  هرـصب  ینونک  هار 
« هچملش  » تمس هب  ناریا  زرم  زا  سپـس  و  ( Jasim « ) مساج  » و ( Yamin « ) نیمی  » سپس و  ( Tanumah « ) همونت  » تمس هب  اج 

(Hoseyniyeh « ) هینیسح  » و ( Mondovan « ) ناودنم  » هب اج  نآ  زا  و  ( Shalamcheh)

(1) .دوش یم  یهتنم  زاوها  و  ( Abadiyeh « ) هیدابع  » سپس و  ( Hamid « ) دیمح  » هب اج  نآ  زا  و  ( Ahu « ) وهآ  » و

ناکم ناوت  یم  یتخـس  هب  هدـنامن و  یناشن  يزورما  ياه  هشقن  رد  ریـسم  نیا  یمیدـق  ياهمان  زا  دوش ، یم  هظحـالم  هک  روط  ناـمه 
تالّوحت هب  هجوت  اب  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترجه  زا  نرق  هدزاود  زا  شیب  تشذگ  زا  سپ  ار  یمیدق  ياههاگلزنم  قیقد 

.درک نییعت  هدش ، دای  قطانم  یعامتجا  یسایس ، یعیبط و  يایفارغج  ياهینوگرگد  و 

زاوهالا قوس 

دوخ باتک  هک  لقوح  نبا   (2) .دش حتف  باطخ  نبرمع  يرادمامز  نامز  رد  يرعشا  یـسوموبا  طسوت  ق   . لاس 51 ه رخاوا  رد  زاوها 
: دنک یم  فصو  لیذ  حرش  هب  ار  ناتسزوخ  دودح  تسا ، هدرک  فیلأت  لاس 367 ه ق  رد  ار  ضرالا  هروص 

هنوگ نیدب  دنور ، یم  رامـش  هب  نآ  تافاضم  زا  ددـنویپ و  یم  نادـب  هک  رواجم  ياهنیمزرـس  نایم  رد  نآ  عقوم  ناتـسزوخ و  دودـح 
ات تسا و  يراج   (3) باط دور  ناهفصا ، يوس  زا  سراف  ّدح  ناتسزوخ و  نایم  تسا و  ناهفصا  سراف و  نآ  یقرش  ّدح  تسا :

ص:43

.1360 یسانشاتیگ ، تاراشتنا  ص28 و 37 ، مود ، پاچ  ناریا ، ياههار  سلطا  قارع و  يامنهار  هشقن  هب : دینک  هاگن  - 1
ص 243. نادلبلا ، حوتف  يرذالب ، - 2

قالطا دزیر  یم  سراف  جـیلخ  هب  تسا و  هرهز  دور  ای  نایدـنه  دور  بعـش  زا  هک  دابآریخ  ياهرهن  رب  ًاهابتـشا  هزورما  باـط  مسا  - 3
ص291. یقرش ، تفالخ  ياهنیمزرس  یخیرات  يایفارغج  جنرتسل ، تسا : باط  دور  زا  ریغ  نیا  دوش و  یم 
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دور نیا  .تسا  رواـنهپ  يا  هیحاـن  گرزب و  ییاتـسور  هناـخدور  نیا  هـنارک  رب  دـهد و  یم  لیکـشت  ار  نآ  زرم   (1) نابورهم یکیدزن 
اوه رد  ّقلعم   (2) نیبوچ یلپ  تسا و  گرزب  قیمع و 

ددرگ یم  نابورهم  قرود و  نایم  زرم  باط  دور  هاگ  نآ  .تسا  نارباع  نایناوراک و  هاگرذـگ  عارذ و  هد  بآ ، ات  نآ  هلـصاف  دراد و 
.دزیر یم  ایرد  هب  هک  نآ  ات 

لامش اّما  تسا ، یبساررود (3)  زین  نآ و  عباوت  طساو و  ياتسور  ناتسزوخ  برغ 

ناتـسرل و یخرب  هتفگ  هب  .دندنویپ  یم  ناهفـصا  يوس  زا  لابج »  » دودح هب  هک  نآ  ات  تسا  ناتـسرل )  ) رول جرک و  هرمیـص و  ّدح  نآ 
طساو يوس  زا  لابج  دودح  ناهفـصا و  سراف و  يوس  زا  ناتـسزوخ  زرم  .تسا  هدش  لابج  ءزج  سپـس  ناتـسزوخ و  ءزج  نآ  عباوت 

رد دـیآ و  یمرد  طورخم  تروص  هب  طساو  ياتـسور  ات  نادابآ )  ) ناداـّبع زا  یبونج  ّدـح  هک  نیا  زج  تسا  میقتـسم  طـخ  هب  یعیبرت 
يا هریاد  مین  سراف  ات  ایرد  يوس  هب  ناداّبع  هیحان  زا  زین  بونج و  هیحان  زا  عیبرت  رد  نینچمه  دوش و  یم  گنت  لباقم  فرط  زا  عیبرت 

، درذگ یم  نایب »  » زا هک  نآ  ات  دوش  یم  هدیـشک  هلجد  يوس  هب  زاغآ و  برغم  زا  ّدـح  نیا  ددرگ و  یم  لیکـشت  هشوگ  رد  هک  تسا 
(4) .ددنویپ یم  دوب  هتشگ  زاغآ  اج  نامه  زا  هک  طساو  ياتسور  هب  هدیچیپ  راذم »  » و حتفم »  » تشپ زا  هاگنآ 

زاوها ای  زاوهالا و  راصتخا  هب  دندیمان و  یم  زاوهالا  قوس  زاغآ  رد  ار  زاوها  رهش 

لقن هب  نادلبلا  مجعم  رد  يومح  توقای   (7) «. اهزوخ  » روشک ینعی  ناتسزوخ  هملک  (6) و  تسا زوخ » زوه =   » عمج زاوها   (5) .دنتفگ
هب ار  زاوها  دسیون : یم  يروث  زا 

ص:44

، اـمن ناـهج  نارکب ، بیجن  هـب : .ك.ر  زین  و  ص45 . یقرـش ، تفالخ  ياهنیمزرـس  یخیرات  يایفارغج  جـنرتسل ، نابور : یهاـم  - = 1
ص48.

ص155. بولقلا ، ههزن  یفوتسم ، هّللادمح  .دنمان  یم  ناکث » لوپ   » ار نآ  هک  دنا  هتخاس  یلپ  باط  هناخدور  رب  - 2
تفالخ ياهنیمزرس  یخیرات  يایفارغج  جنرتسل ، دوش : یمن  هدید  نآ  زا  يرثا  نونکا  هتـشاد و  دوجو  یطـسو  نورق  رد  رهـش  نیا  - 3

ص260. یقرش ،
ص 22-23. ضرالا ، هروص  لقوح ، نبا  - 4

تآرم هنطلـسلا ، دامتعا  ص251 ؛ نادـلبلا ، حوتف  يرذـالب ، ص250 ؛ یقرـش ، تفالخ  ياهنیمزرـس  یخیرات  ياـیفارغج  جـنرتسل ، - 5
.1/132 نادلبلا ،

.ناتسزوخ زوه و  هملک  عطاق ، ناهرب  ادخهد و  همانتغل  هب : دینک  هاگن  - 6
.عالطالا و دصارم  يدادغب ، نیدـلا  یفـص  نادـلبلا ؛ مجعم  يومح ، توقای  زا : لقن  هب  ص 131  نادلبلا ، تآرم  هنطلـسلا ، دامتعا  - 7

تفالخ ياهنیمزرـس  یخیرات  ياـیفارغج  جـنرتسل ، ص258 ؛ ضرـالا ؛ هروـص  رد  ناریا  لـقوح ، نبا  همانرفـس  لـقوح ، نبا  نـینچمه 
ص341. یقرش ،
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رد  (1) .دـنا هتفگ  زاوها  هدرک ، بّرعم  ار  نآ  هدوب و  زاوخا  لصا  رد  زاوها  هک  تسا  نیا  قیقحت  دـنیوگ و  ریـشم » زوه   » یـسراف نابز 
(2) .تسا هدمآ  مه  ریشدرا » زمره   » و ریشوازمره »  » یطخ خسن 

هک  (3) دنک یم  میسقت  شخب  تفه  هب  ار  زاوها  یحاون  لاس 266  رد  رفعج  نب  همادق 

نآ زا  سپ  تسا و  يریترهن »  » هیحاـن ( Madhar)(4) راذـم »  » رواجم تسا و  زاوهالا  قوس  هیحان  هرـصب  زرم  رانک  زا  اهنآ  نیتسخن 
قیتعلا قوس  هیحان  و  زمرهمار )  ) زمره مار  هیحان  روپاش و  يدنج  هیحان  و  ( Sous)(6) شوش هیحان  و  ( Tostar)(5) رتست

(7) .تسا (Souk-al-atyk)

يراج ياهبآ  ياراد  هتفرگ و  رارق  راومه  يوتسم و  یّلحم  رد  ناتسزوخ  نیمزرس 

ص:45

ص131. نادلبلا ، تآرم  هنطلسلا ، دامتعا  - 1
ص251. نادلبلا ، حوتف  يرذالب ، 342 ؛ ، 341 ص251 ، یقرش ، تفالخ  ياهنیمزرس  یخیرات  يایفارغج  جنرتسل ، - 2

ص136. جارخلا ، باتک  رفعج ، نب  همادق  - 3
ص9-107؛ هـسیفنلا ، قـالعالا  هتـسر ، نـبا  ص211 ؛ نادـلبلا ، رـصتخم  هـیقف ، نـبا  ،ص 101 ؛ نادـلبلا یبوـقعی ، هـب : دـینک  هاـگن  - 4

يایفارغج جنرتسل ، ص53 ؛ میساقتلا ، نسحا  یسدقم ، ص214 ؛ ضرالا ، هروص  لقوح ، نبا  ص88 ؛ کلامملا ، کلاسم  يرخطصا ،
ص46. یقرش ، تفالخ  ياهنیمزرس  یخیرات 

دالبلا و راثآ  ینیوزق ، ص 141-50 ؛ نادلبلا ، یبوقعی ، ،ص 42-162-176 ؛ کلامملاو کلاسملا  هبدادرخ ، نبا  هب : دـینک  هاگن  - 5
، نادلبلا میوقت  ءادـفلاوبا ، ص109 ؛ بولقلا ، ههزن  یفوتـسم ، ص2-170 ؛ تادوجوملا ، بئارغ  تاقولخملا و  بئاـجع  داـبعلا  راـبخا 
-50 نادلبلا ، یبوقعی ، میلاقالا ص 9-402 ؛ هفرعم  یف  میساقتلا  نسحا  یـسدقم ، 1/847 ؛ نادـلبلا ، مجعم  يومح ، توقای  ص355 ؛

.141
، يرخطصا 20-219 ؛ ص122 - هسیفنلا ؛ قالعالا  ، هتـسر نبا  ص7-141 ؛ نادـلبلا ، یبوقعی ، ص111 ؛ بوـلقلا ، ههزن  یفوتـسم ، - 6
، نادـلبلا مجعم  يومح ، توقاـی  ص 42-162-176 ؛ کـلامملاو ، کـلاسملا  هـبدادرخ ، نـبا  ص89-93-96 ؛ کلامملا ، کـلاسم 
ص231؛ ضرالا ، هروص  لقوح ، نبا  ص141 ؛ نادلبلا ، باتک  رصتخم  هیقف ، نبا  ص 335-359 ؛ نادلبلا ، میوقت  ءادفلاوبا ، ص188 ؛

ص258. یقرش ، تفالخ  ياهنیمزرس  یخیرات  يایفارغج  جنرتسل ،
ص136. جارخلا ، باتک  رفعج ، نب  همادق  - 7
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هوک ناهفصا  و  هذیا »  » جذیا روپاش ، يدنج  رتشوش ، یحاون  ترواجم  رد  اهنت  تسین و  یگیر  یهوک و  ناتسزوخ  رـسارس  رد  تسا ،
زا شبآ  هک  میسانش  یمن  يرهش  نیمزرس  نیا  رسارس  رد  تسا و  يراج  نیریش و  هزیکاپ و  ياهبآ  ياراد  ناتـسزوخ  .دوش  یم  هدید 
رود لامـش  يوس  هب  هلجد  زا  هچ  ره  نآ  كاخ   (1) .دـنک یم  زاین  یب  هاچ  بآ  زا  ار  نآ  ناوارف  يراج  ياهبآ  دوجو  اریز  دـشاب  هاچ 

...تسا هرـصب  نیمز  سنج  زا  ندوـب ) راز  هروـش  اـی   ) یتسـس رد  میوـش  رتـکیدزن  هلجد  هب  هچ  ره  تسا و  رتملاـس  رتکـشخ و  میوـش 
درآ هک  اجنآ  ات  دراد  ناوارف  زین  جنرب  .دیآ  یم  لمع  هب  نآ  رد  القاب  وج و  مدنگ ، دننام  زین  تابوبح  همه  تسا و  امرخ  نآ  لوصحم 

رد دشاب و  هتـشادن  رکـشین  هک  تسین  يرهـش  گرزب  ياهـشخب  همه  رد  .تسا  ناشیا  توق  دنروخ و  یم  دنزپ و  یم  نان  دننک و  یم 
رکش رتشوش  مرکم و  رکـسع  ياهین  اریز  دنرب ، یم   (3) مرکم رکـسع  رتشوش و  هب  رتشیب  اـج  نآ  زا  تسا و  ناوارف   (2) ناقرسم هقطنم 
دوجو نآ  زا  رتشیب  تجاح و  عفر  هزادنا  هب  رکشین  اهاج  ریاس  رد  تسا و  رایسب  شرکـش  هک  شوش )  ) سوس فالخرب  درادن ، ناوارف 

ًابلاغ ناتسزوخ  مدرم  .دیآ  یمن  تسد  هب  اج  نآ  رد  هک  يریسدرس  ياه  هویم  ودرگ و  زج  تسه  ناتـسزوخ  رد  هویم  مسق  همه  .دراد 
بهذم

(4) .تسا عیاش  رگید  ماوقا  زا  شیب  نانآ  دزن  رد  بهذم  نیا  دنراد و  لازتعا 

ص:46

اج نآ  رد  هک  درب  یم  مان  ناتسزوخ  رد  ییاههاگرذگ  اههاگلزنم و  زا  ص416  میساقتلا ، نسحا  رد  یسدقم  زا  لقن  هب  زتم  مادآ  - 1
.2/227 يرجه ، مراهچ  نرق  رد  یمالسا  نّدمت  زتم ، مادآ  هب : .ك.ر  .دوب  هدش  هیهت  نارفاسم  يارب  بآ  گرزب  عبانم 

، یقرـش تفـالخ  ياهنیمزرـس  یخیراـت  ياـیفارغج  جـنرتسل ، .تسا  موسوم  رگرگ »  » بآ هب  نونکا  هک  تسا  يرهن  ماـن  ناقرـسم ، - 2
ص254.

دندیمان یم  دابق » متسر   » ار نآ  اهبرع  تشاد و  مان  داوگ » متسر   » یسراف هب  هک  يرهـش  ياه  هبارخ  کیدزن  برع  رادرـس  مرکم ، - 3
رد یلو  دوش  یمن  هدـید  اه  هشقن  رد  مان  نیا  .دـش  فورعم  مرکم  هاگودرا  ینعی  مرکم » رکـسع   » هب اهدـعب  ناکم  نیا  دـش و  رقتـسم 

ياهنیمزرس یخیرات  يایفارغج  جنرتسل ، .دزیر  یم  نوراک  هب  ناقرـسم  رگرگ  بآ  اج  نآ  زا  هک  تسا  ریق » دنب   » ياه هبارخ  نآ  ياج 
ص255. یقرش ، تفالخ 

،ص 89-93. کلامملا کلاسم  يرخطصا ، هب : دینک  هاگن  ص24-26 . ضرالا ، هروص  لقوح ، نبا  - 4
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زاوها هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دورو 

هک ییاههاگلزنم  مالسلا و  هیلع  ماما  تکرح  ریـسم  تایئزج  زا  یلو   (1) درک تکرح  زاوها  يوس  هب  هرصب  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
شش تصش و  رفعج  نب  همادق  هک  ار  یلزانم  تسا  ملسم  هچنآ  .دنا  هدرکن  هئارا  یـشرازگ  چیه  عبانم  دومرف  فقوت  نآ  رد  ترـضح 
دناوت یمن  ًاتدـمع  هک  یهاتوک  نامز  تدـم  هب  هجوت  اب  هدرب  مان  جارخلا  باتک  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمیزع  زا  دـعب  لاس 

هک تسا  یلزانم  نامه  نیقی  هب  بیرق  دشاب ، هدمآ  دوجوب  زاوهالا  قوس  هب  هرـصب  یکاخ  یبآ و  ياههاگلزنم  رد  يا  هدمع  تالوحت 
.تسا هدمآ  لیصفت  هب  نآ  حرش  هک  هدرک  روبع  اج  نآ  زا  لاس 200  رد  مالسلا  هیلع  ترضح 

زاوها ياهدادخر 

ناسارخ ات  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  اب  نم  هک : دنک  یم  لقن  دوخ  يومع  زا  وا  عناص و  نسحلاوبا  زا  دوخ  دنـس  هب  قودـص  خـیش 
زا ارم  بانج  نآ  سپ  دروآ ، ناسارخ  هب  ار  بانج  نآ  هک  كاحـض  یبا  نبءاجر  لتق  هرابرد  مدرک  تروشم  ناشیا  اـب  مدوب و  هارمه 

رکف نیا 

(2)؟ یناسر لتق  هب  يرفاک  ضوع  هب  ار  ین�وم  سفن  یهاوخ  یم  ایآ  دومرف : درک و  یهن 

ص:47

نـسحلا یبا  یلا  لمحی  كاحـضلا ، یبا  نبءاجر  نومأملا  ثعب  امل  مشاهوبا ، لاق  ام  دسیون : یم  حئارجلا  جئارخلا و  رد  يدـنوار  - 1
و ص104 . یئبـمب ، پاـچ  حـئارجلاو ، جـئارخلا  يدـنوار  هب : .ك.ر  ...هفوکلا  قرط  یلع  نارمی  مل  زاوهـالا و  قیرط  یـسوم  نب  یلع 
، باحس مساقلاوبا  1/55 ؛ مالسلا ، هیلع  اضرلا  مامالا  دنسم  يدراطع ، 12/105 و 112 ؛ راونالاراحب ، یسلجم ، هب : دینک  هاگن  نینچمه 
: دـسیون یم  يذـخأم  هنوگ  چـیه  رکذ  نودـب  هنافـسأتم  هناگ  هدراهچ  نیموصعم  باتک  ص243 . مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  یناگدـنز 

هرمحم هب  یتشک  اب  هرصب  زا  ماما  نویامه  بکوم  ...و  دندوب  هتسب  ابهش  يرطاق  رب  دوب  ابیز  دنمهوکـش و  للجم و  رایـسب  ماما  بکوم 
زا مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  ...دیـسر  زاوها  هب  هرمحم  زا  للجم  تافیرـشت  نامه  اب  دومرف و  لالجا  لوزن  رهـشمرخ ) )

نیموصعم لضاف ، داوج  هب : .ك.ر  .تشذـگ  ناسارخ  تمـس  هب  ير  هار  زا  دـش و  اـمرف  فیرـشت  ير  هب  اـج  نآ  زا  كارا و  هب  زاوها 
.دشاب یمن  حیحص  ریخا  ریس  طخ  نیا  میسرت  ص108-9 . مالسلا ،)  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  ، ) هناگ هدراهچ 

نیا زا  دـیازفا : یم  یناهفـصا  یقتدّـمحم  مالـسلا  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  مجرتم  ٍهرفاک ؟ سفنب  ًهنموم  ًاسفن  لتقت  نأ  دـیرت  لاقف : - 2
یهاوخ یم  وت  هدش و  لمع  نیا  ثعاب  رگید  یسک  هک  تسا  نیا  دوصقم  دوش و  یم  مولعم  كاحـض  یبا  نبءاجر  لاح  نسح  مالک 

یبا نبءاجر  لتق  هراـبرد  میمـصت  . 2/454 مالـسلا ، هیلع  اـضرلا  راـبخا  نویع  قودـص ، خیـش  یناـسر ؟ لـتق  هب  وا  ضوع  هب  ار  ءاـجر 
ّکش یب  .دوب  هدرک  نییعت  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  لاقتنا  يارب  نومأم  هک  تسا  يریـسم  ّتیـساسح  ّتیمها و  رگنایامن  كاحض ،

نآ رد  نومأم  یسایس  نافلاخم  ریاس  ای  ترضح و  نآ  نایعیش  هک  ییاهرهش  یعیـش و  ياهنوناک  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  روبع 
نایعیـش بناج  زا  یتموکح  نارومأم  يارب  يا  هظحـالم  لـباق  تارطخ  ًاـعون  دوب و  مأوت  يداـیز  تالکـشم  عناوم و  اـب  دنتـشاد  ذوفن 

دندوب نایولع  هب  تفالخ  لاقتنا  تخسرس  نافلاخم  هک  بّصعتم  نایسابع  بناج  زا  زینو  مالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح 
.درک هفاضا  دندوب  حرط  نیا  نافلاخم  زا  هک  زین  ار  جراوخ  دیاب  هوالع ، .تشاد  یپ  رد 
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نیا دنتفگ : دوبن  یلقع  ار  اهنآ  هک  زاوها  لها  زا  یضعب  .دینک  وجتسج  نم  يارب  زا  يرکشین  دومرف : دیـسر  زاوها  هب  بانج  نآ  نوچ 
رد رکشین  ام  دّیس  يا  دندرک : ضرع  بانج  نآ  هب  سپ  دوش ، یمن  تفای  رکشین  ناتـسبات  لصف  رد  هک  دناد  یمن  تسا و  یبارعا  درم 

میهاربا نب  قحـسا  .دیبایب  ار  نآ  يدوزب  هک  دینک  وجتـسج  دومرف : بانج  نآ  .دوش  یم  ادیپ  ناتـسمز  لصف  رد  هکلب  تسین  تقو  نیا 
هک نیا  اـت  دنداتـسرف  فارطا  یحاوـن و  عـیمج  هب  نآ  زا  سپ  ار  دوـجوم  رگم  نم  دّیـس  دـنک  یمن  بـلط  هـک  مـسق  ادـخ  هـب  تـفگ :

.مینک تعارز  نیا  زا  دعب  هک  رذـب  يارب  زا  ار  نآ  میا  هدرک  هریخذ  ام  دوش و  یم  ادـیپ  ام  دزن  دـنتفگ : دـندمآ و  قحـسا  ناراکتعارز 
یم هیرتنق  ار  نآ  هک  دیـسر  یناکم  هب  راوگرزب  نآ  نوچ  .دـیدرگ  وا  تماما  تمـالع  دـش و  راوگرزب  نآ  ياـهلیلد  زا  یکی  نیا  سپ 

، منک تعاـطا  ار  وت  رگا  تسا  وت  صوصخم  دـمح  دومرف : یم  هک  مدینـش  وا  زا  دوجـس  تلاـح  رد   (1)( دیـسر نومأم  دزن  ای   ) دنتفگ
رگا تسین  يرذـع  ارم  و  وت ، ناـسحا  رد  تسین  نم  ریغ  يارب  زا  نم و  يارب  زا  یلمع  و  منک ، تیـصعم  ار  وت  رگا  تسین  یتّجح  ارمو 

برغم قرـشم و  رد  هک  ار  يا  هن�وم  نز  ن�وم و  درم  ره  زرماـیب  میرک ! يا  تسوت  بناـج  زا  دـسر  تنم  هب  یبوـخ  هچنآو  منک ، يدـب 
نآ رس  تشپ  راب  دنچ  دیوگ  يوار   (2) .دنتسه نیمز 

هروس دمح و  زا  ریغ  بجاو  ياهزامن  رد  راوگرزب  نآ  میدناوخ و  زامن  راوگرزب 

ص:48

.تسین ام  زا  دیدرت  - 1
یل َهَّجُحالَو  َُکتْعَطَا  ْنِا  ُدْمَْحلا  ََکل  دومرف : ار  اعد  نیا  دناوخ و  زامن  يدجسم  رد  زاوها  رد  ترضح  دیوگ : یم  یسلجم  رقابالم  - 2

ِقِراشَم یف  ْنَِمل  ْرِفِْغا  ُمیرک ، ای  َْکنِمَف  ٍهَنَسَح  ْنِم  یْنَتباصَا  ام  ُتأَسَا ، ْنِا  یلَرْذُع  الَو  َِکناسِْحا  یف  يِْریَِغلالَو  یل  َْعنُصالو  َُکْتیَصَع  ْنِا 
راحب هب : .ك.ر  نینچمه  ص479 . مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  یناگدـنز  هدازدامع ، زا  لقن  هب  .ِتاَنِ�وُملاو  َْنِینِ�وُملا  نِم  اِهبِراَغَمَو  ِضْرَالا 

.104-12/5 يورسخ ، یسوم  همجرت  راونالا 

ورم ات  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترجه  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comيایفارغج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 63 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2968/AKS BARNAMEH/#content_note_48_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2968/AKS BARNAMEH/#content_note_48_2
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .دناوخن يرگید  هروس  مود ، تعکر  رد  هّللاوه » لق   » هروس دمح و  لوا و  تعکر  رد  هانلزنا » ّانا  »

، كاحض یبا  نبءاجر  لتق  يارجام  شخب  رد  و  دنک ، یم  لقن  يرصتخم  تارییغت  اب  ار  تیاور  نیا  مالسلا ، هیلع  اضرلا  مامالا  دنـسم 
(2) .تسا هداد  يور  زاوها  رهش  رد  ارجام  نیا  هک  دنک  یم  هراشا  تحارص  اب 

ناسارُخ یِلا  مالسلا  هیلع  اضِّرلا  َعَم  ُتْجَرَخ  َلاق : هِّمَع  ْنَع  غئاصلا  ِنَسَحلا  ِْیبأ  ْنَع 

: لاقو کلذ  نع  یناهنف  ناسارخ  یلا  هلمح  يِذَّلا  كاحّضلا ، یبا  نبءاجَر  ِْلتَق  یف  هرم�وا 

(3) ...رّکس بَصَق  یل  اُوُبلُْطا  زاوْهألا : ِلْهأل  َلاق  زاوْهألا  َیِلا  َراص  اَّمَلَف  لاق : ٍهرفاک ؟ ٍسفنب  ًهن�وم  ًاسْفَن  لتْقَت  ْنأ  دیرتَا 

هیلع ماما  يرامیب  يارجام  ندرک  وگزاب  زا  لبق  یلو  دوب  رهش  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  يرامیب  داد  يور  زاوها  رد  هک  يرگید  هثداح 
زا يدادغب  نیّدـلا  یفـص  يومح و  توقای  زا  لقن  هب  زاوها  ياز  يرامیب  ياوه  بآ و  تیعـضو  هرابرد  یتاعالطا  تسا  مزال  مالـسلا 

: مینک نایب   (4) عالطالا دصارم  نادلبلا و  مجعم 

يرهش ره  رد  تسا و  دوجوم  رهش  نیا  رد  درادن  دوجو  بت  یشوخان و  يرهـش  چیه  رد  هک  یتقو  رد  تسا و  ابرغ  لاتق  زاوها  ياوه 
وا ندـب  رد  هّیدر  هدـساف  طالخا  زاب  رگم  دـنک ، یمن  دوع  رگید  ضرم  نآ  ضرم  عفر  هیقنت و  زا  دـعب  دـش  بت  هب  ـالتبم  صخـش  هک 

التما و لکا و  ترثک  ببس  اریز  دیامن  یم  دوع  هروطسم  بابسا  ثودح  نودب  یـشوخان  تسین ، روط  نیا  زاوها  رد  یلو  .دوش  عمج 
(5) .تسا دلب  نیا  ياوه  بآ و  زا  یشوخان  نیا  هکلب  تسین  هریغ 

(6) .مدوب جدیبآ »  » رد نم  دیوگ : يرفعج  مشاهوبا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  يرامیب  هرابرد 

ص:49

.454-2/5 مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، خیش  - 1
ص82. مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  راثآ  رابخا و  يدراطع ، - 2

.1/175 مالسلا ، هیلع  اضرلا  مامالا  دنسم  يدراطع ، - 3
.تسا هدش  فیلأت  لاس 700  رد  هک  تسا  نادلبلا  مجعم  باتک  هصالخ  عالطالا  دصارم  - 4

.1/133 نادلبلا ، تآرم  هنطلسلا ، دامتعا  - 5
« هذیا  » ای جذیا »  » رهـش نامه  روظنم  تسا  نکمم  یمـسا  هباشت  ظاحل  هب  اما  متفاین  جدـیبآ »  » مان هب  ار  یناکم  ییایفارغج  عبانم  رد  - 6

هناخدور يور  رب  یگنـس  یلپ  هک  دـنرب  یم  مان  ریما » لاـم   » ناونع هب  یـسدقم  هطوطب و  نبا  ناـکم  نیا  زا  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب 
هاگن .تسا  هدوب  فورعم  ناکباب  ریشدرا  ردام  داز » هرخ   » هب هتشذگ  رد  و  دوش ، یم  هدید  نآ  ياه  هبارخ  زین  هزورما  هتشاد و  نوراک 

، یقرش تفالخ  ياهنیمزرـس  یخیرات  يایفارغج  جنرتسل ، 2/29 ؛ همانرفس ، هطوطب ، نبا  ص414 ؛ میساقتلا ، نسحا  یـسدقم ، هب : دینک 
لپ زا  نادـلبلا ، مجعم  رد  توقاـی  زا  لـقن  هب  زین  زتـم  مادآ  . 2/266 مالـسا ، نیتسخن  نورق  رد  ناریا  خیرات  رلوپـشا ، دـلوترب  ص264 ؛

رد یمالسا  نّدمت  زتم ، مادآ  هب : .ك.ر  .دناد  یم  ایند  بیاجع  زا  ار  نآ  توقای  دسیون : یم  درب و  یم  مان  نوراک  دور  يالاب  رب  جذیا 
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.2/228 يرجه ، مراهچ  نرق 
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دوخ متفر و  بانج  نآ  سلجم  هب  هدناسر و  رهش  نیا  هب  ار  دوخ  دنا  هدش  زاوها  دراو  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  مدینـش  هک  یماگنه 
یم دوخ  تیاور  همادا  رد  يرفعج  مشاهوبا  .مداد  ماـجنا  ناـشیا  اـب  هک  دوب  یتاـقالم  نیتسخن  نیا  مدرک و  یفرعم  ترـضح  نآ  هب  ار 

یبیبط نم  يارب  دومرف : ترـضح  .ناتـسبات  لصف  مرگ و  رایـسب  زین  اوه  دوب و  ضیرم  ماگنه  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  دـیازفا :
: تفگ بیبط  تشاد ، نایب  ار  نآ  صاوخ  درب و  بیبط  يارب  ار  یهایگ  مان  ترـضح  مدرب ، بانج  نآ  نیلاب  هب  ار  یبیبط  نم  دـیروایب ،

یم ار  هاـیگ  نیا  اـجک  زا  امـش  دـناد ، یمن  ار  هاـیگ  نیا  ماـن  امـش  زا  ریغ  یـسک  مسانـش و  یمن  ار  یهاـیگ  نینچ  نیمز  يور  رد  نـم 
(1) .دوش یمن  ادیپ  ناکم  نیا  رد  نامز و  نیا  رد  هایگ  نیا  و  دیسانش ،

ناتـسبات و لصف  رد  ناسارخ  هب  ترـضح  تمیزع  هک  دوش  یم  نشور  زاوها ، رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  يراـمیب  رکـشین و  هثداـح  ود  زا 
اریز تسا ، ّتیمها  زئاح  دنا  هدرک  روبع  نآ  زا  ترضح  هک  ییاههاگلزنم  هار و  ریسم  نییعت  رد  عوضوم  نیا  .تسا  هدوب  مرگ  ياوه 

ص:50

نینچ رد  هایگ  نیا  تفگ : بیبط  ...دهد  یم  حرـش  ارجام  کی  رد  ار  ییوراد  هایگ  رکـشین و  يارجام  جئارخلا ، بحاص  يدـنوار  - 1
تقو الاح  اریز  تسا  یلّوا  زا  رت  تخس  نیا  تفگ : کشزپ  نک ، هّیهت  رکـشین  يرادقم  میارب  دومرف : ترـضح  دوش  یمن  تفای  یتقو 

بآ زا  .دراد  دوجو  نونکا  مه  نیمزرس و  نیمه  رد  ود  ره  یهایگ  يوراد  رکشین و  دومرف : مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  .تسین  رکشین 
مسا دیور ؟ یم  اجک  هایگ  نآ  رکشین و  دیـسرپب  وا  زا  تسا  هرهچ  هایـس  يدرم  اج  نآ  رد  دید  دیهاوخ  یبایـسآ  دینک  روبع  ناورداش 

هراشا دوخ  رس  تشپ  ياهرکشین  هب  وا  مدیسرپ  وا  زا  هدید و  ار  هایـس  درم  متفر و  بایـسآ  هب  نم  تسا  هدرک  شومارف  يوار  ار ، هایگ 
رد رتشیب  رگا  تفگ : دوخ  ناهارمه  هب  دینش  كاحض  یبا  نبءاجر  هک  ار  نایرج  نیا  ...متـشگرب  متـشادرب و  دوب  مزال  هچ  ره  درک و 
(، یئبمب پاچ  ، ) حـئارجلاو جـئارخلا  يدـنوار ، هب : .ك.ر  .درک  چوک  اج  نآ  زا  دـنوش و  یم  وا  هتفیرف  مدرم  مینک  تماـقا  لـحم  نیا 

ریاس 12/6-105 و  راونالاراحب ، یسلجم ، 1/175 ؛ مالـسلا ، هیلع  اضرلا  مامالا  دنـسم  يدراطع ، هب : دـینک  هاگن  نینچمه  ص104-5 .
.عبانم

ورم ات  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترجه  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comيایفارغج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 66 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2968/AKS BARNAMEH/#content_note_50_1
http://www.ghaemiyeh.com


یناتـسمز و هار  ود  زا  دـنتفر  یم  يرگید  رهـش  هب  رهـش  کـی  زا  هک  ییاـهناوراک  هتـشذگ  رد  درک ، میهاوـخ  وگزاـب  هک  يروـط  هـب 
.تسا هدوب  لوادتم  تشاد  یناتسهوک  راومهان و  ياهنیمز  هک  یقطانم  رد  فلتخم  ریسم  ود  نیا  دندرک  یم  تکرح  یناتسبات 

یمرد نآ  نومضم  زا  هک  هداد  يور   (1) قبرا لپ  کیدزن  زاوها  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  ندش  جراخ  ماگنه  زین  يرگید  هثداح 
بانج نآ  رب  تسا و  تایح  دیق  رد  نانچمه  ترضح  هک  دندرب  نامگ  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  تداهـش  زا  دعب  يا  هّدع  میبای 

(2) .دندرک فقوت 

( کبرا  ) قبرا لپ  رد  هک : دنک  یم  تیاور  یلفون  دّمحم  نبرفعج  زا  دوخ  دنـس  هب  مالـسلا  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  رد  قودـص  خـیش 
تراوگرزب ردپ  دننک  یم  نامگ  یعمج  موش  تدوجو  يادف  مدرک  ضرع  هدرک  مالس  وا  رب  مدمآ و  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دزن 

یمن حاکن  شنانز  دـش و  یمن  تمـسق  شثاریم  دوب  هدـنز  مردـپ  رگا  دـنک  تنعل  ار  ناـشیا  ادـخ  دـنتفگ  غورد  دومرف : تسا ، هدـنز 
.دیـشچ مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  نانچ  دیـشچ  ار  گرم  مالـسلا  هیلع  مظاـک  یـسوم  مردـپ  ادـخ  هب  مسق  نکیل  و  دـندش ،

زا يوریپ  داب  وت  رب  نم  زا  دعب  دومرف : ینک ؟ یم  رما  زیچ  هچ  هب  ارم  تسیچ و  نم  فیلکت  مدرک  ضرع  نم  دیوگ : یم  یلفون  دّـمحم 
تدوجو يادف  مدرک  ضرع  دـش ، دـهاوخ  رازم  دادـغب  رد  ربق  ود  سوط و  رد  يربق  تفر و  مهاوخ  ایند  زا  نم  اما  دّـمحم و  مدـنزرف 

نوراـه نم و  ربـق  دومرف  نآ  زا  سپ  .دوش  یم  مولعم  وت  رب  يدوزب  دومرف : تسیک :؟ زا  مّود  ربـق  مناد ، یم  ار  دادـغب  ربـق  ود  زا  یکی 
(3) .دینابسچ مه  هب  ار  دوخ  تشگنا  ود  .تسا و  نینچ 

، هنیدم رد  تفگ  یلفون  نب  دّمحم  نبرفعج  دسیون : یم  هابتـشا  هب  اما  دنک ، یم  لقن  قودص  خیـش  زا  ار  تیاور  نیا  هیوضرلا ، هقیدح 
هک روط  نامه  و(4) ... نارهماز ) کیدزن  تسا  يا  هیرق   ) قبرا لپ  کیدزن  میدیسر  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  تمدخ 

ص:51

.تسا هدمآ  مه  کبرا  لپ  - 1
باتک یـشاجن ، دمحا  نب  یلع  نبدمحا  و 70 ؛ ص68  فجن ، پاچ  هعیـشلا  قرف  یتخبون ، هب : دـینک  هاـگن  هیفقاو » هقرف   » هراـبرد - 2

،459 ص60 ، لاجرلا ، هفرعم  راـیتخا  یـشک ، زیزعلادـبع  1/235 ؛ عیارـشلا ، للع  قودص ، خیـش  258 ؛ ، 231 ، 230 ص61 ، لاجرلا ،
.493 ، 468 ، 467

.2/463 مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، خیش  - 3
همشچرس باتک  هک  یتاعالطا  ص74 . هّیوضرلا ، هقیدح  يوره ، زا  لقن  هب  ص478  مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  یناگدنز  هداز ، دامع  - 4

یم مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ناوراک  ریـسم  همادا  رد  باتک  نیا  نیف�وم  تسا ، هّجوت  لباق  دـهد  یم  هئارا  کـبرا  لـپ  هراـبرد  رون  ياـه 
ياتـسور زا  دندیـسر و  زاوها  هب  دـندرک و  روبع  هرـصب  نیمزرـس  زا  ات  دـنداد  همادا  دوخ  هار  هب  ناـنچمه  ناـیولع  ناوراـک  دنـسیون :
ياتـسور هب  رگید ، ییاج  رد  باتک  نیا  .دنتفرگ  شیپ  رد  ار  سراف  هار  دنتـشذگ و  دوش  یم  هتفگ  زین  کبرا  نآ  هب  هک  هناگراهچ » »

هیلع اضر  ماـما  رون ، ياـه  همـشچرس  هب : .ك.ر  .دـیوگ  یم  کـبرا  ياتـسور  ناتـسزوخ ، رد  عقاو  زمرهمار »  » عباوت زا  هگنادراـهچ » »
ص183. مالسلا ،
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نیا هک  میبای  یمرد  قبرا » لپ   » دـیق زا  ام  یلو  هدرک  لقن  یـصاخ  رهـش  رکذ  نودـب  ار  تیاور  نیا  قودـص  خیـش  دوش  یم  هظحـالم 
زا نم  دیامرف : یم  هک  ترابع  نیا  شیوخ و  نفد  لحم  هرابرد  ترضح  ییوگشیپ  زا  هنیدم و  رد  هن  هداد  يور  زاوها  رهش  رد  هثداح 

دندوب ورم  مزاع  ترضح  هک  تسا  يرفس  نامه  هب  طوبرم  قبرا  لپ  زاوها و  رد  ترضح  فقوت  هک  میبای  یمرد  مور ، یم  امـش  نایم 
یلیمحت ّتیهام  زا  تیاکح  دومرف  یم  نایب  درک ، یم  باجیا  تیعقوم  اج  ره  رد  ًالومعم  هک  مالـسلا  هیلع  ترـضح  ریخا  هراشا  نیا  و 

رد نوراه  ربق  رانک  رد  ندش  نفد  شیوخ و  تداهش  رب  مالسلا  هیلع  ماما  یهاگآ  يدهعتیالو و 

.دراد سوط 

هب هار  مادک  زا  ترضح  هک  دنهد  یمن  یحیضوت  عبانم  سراف ، هب  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  تکرح  ریـسم  همادا  هرابرد 
رکذ ربتعم  ِعبانم  رد  هک  نشور  ییایفارغج  طاقن  لاصّتا  قیرط  زا  اهنت  ام  تسا و  هدرک  تمیزع  ناسارخ  هب  اـج  نآ  زا  سراـف و  تمس 

ناتـسزوخ هار  ریـسم  اریز  مینزب ، سدـح  ای  میروآ و  تسد  هب  ار  هار  نیب  لزانم  ترـضح و  تکرح  ریـسم  تاـیئزج  میناوت  یم  هدـش 
ریـسم هدـننک  نشور  قبرا  لپ  يارجام  ریخا  دروم  رد  هناتخبـشوخ  .تسین  هار  کی  هب  رـصحنم  رخطـصا )  ) سراـف هب  زاوهـالا ) قوس  )

هنافـسأتم هک  دنچ  ره  .دـندش  امرف  فیرـشت  سراف  يوس  هب  راگزور  نآ  زاوها  هزاورد  نیمادـک  زا  ترـضح  دوش  یم  مولعم  تسا و 
اب نیاربانب  .تسا  هدنامن  یقاب  ییایفارغج  ياه  هشقن  رد  یناشن  مان و  چیه  اه  هدکهد  اهرهش و  اههاگلزنم و  يرایسب  زا  هزورما 

.مینک یم  نایب  هنیمز  نیا  رد  یتاعالطا  راصتخا  هب  مالسلا ، هیلع  ماما  تکرح  يدعب  ریسم  رد  قبرا  لپ  تیمها  هب  هجوت 

ص:52
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کبرا قبرا و  هرابرد  یتاکن 

کبرا (1) و  تـسا زمرهمار  یحاون  زا  قبرا  تسا ، ناتـسزوخ  رد  هناگادـج  هقطنم  ود  کبرا  قبرا و  هک  تسا  دـقتعم  يومح  توقای 
هدـمآ نآ  ماـن  مالـسا  لـیاوا  تاوزغ  خـیرات  رد  هک  دراد  یلپ  زین  تسا و  عرازم  ءارق و  ياراد  هـک  زاوـها  زا  تـسا  يا  هیحاـن  رهش و 

(3) و .درک حتف  ینَزُملا  نّرقم  نب  نامعن  يرادرـس  هب  يرجه  هدفه  لاس  رد  مّود و  هفیلخ  دـهع  رد  ار  کبرا  مالـسا  رکـشل   (2) .تسا
هروص  » یمیدـق هشقن  رد  .تسا  هدـنامن  اـج  هب  ینادـنچ  ماـن  کـبرا )  ) قبرا لـپ  زا  عباـنم  رد   (4) .دوب دـنواهن  حـتف  زا  شیپ  حـتف  نیا 

.تسا هدش  صخشم  قبرا  هقطنم  دودح  تسا ، هدروآ  ضرالا ، هروص  رد  لقوح  نبا  هک  ناتسزوخ »

مرکم رکـسع  رهـش  زا  دور  نیا  هدش و  عقاو  ناقرـسم  دور  یلاوح  رد  قبرا  هک  تسا  نیا  دیآ  یم  تسد  هب  یمیدق  هشقن  نیا  زا  هچنآ 
دراد رارق  زمرهمار  جذیا و  هار  نایم  رد  قبرا  ددرگ ، یمزاب  ناقرسم  دور  هب  زمره  پچ  همین  رد  دچیپ و  یم  تسار  تمس  هب  هتـشذگ 
هدید سراف  زرم  رد  لیبنـس  تمـس  هب  یهار  اج  نآ  زا  تسا و  هدش  عقاو  ناتـسزوخ  سراف و  هیحان  لصاف  ّدح  رد  ریخا  رهـش  نیا  هک 

(5) .دوش یم 

.تسا هدمآ  نایم  هب  یمان  قبرا )  ) کبرا لپ  زا  زین  ناتسزوخ  یلحم  ياهخیرات  رد 

زا رتشوش  رانک  رد  دش ، یم  هدیمان  ناقرسم  نامز ، نآ  رد  هک  نوراک  یقرش  هخاش  مالـسا ، نیتسخن  ياهنرق  رد  نایناساس و  نامز  رد 
یم بانایم  رتشوش و  یقرـش  رانک  زا  هک  ناس  نیدب  تخیر ، یم  ایرد  هب  هناگادـج  ناتـسزوخ  كاخ  رخآ  ات  هدـش  ادـج  رگید  هخاش 

زا هدیسر و  مرکم  رکسع  فورعم  رهش  هب  یگنسرف  تشه  ای  تفه  رد  تشذگ و 

ص:53

.1/30 نادلبلا ، تآرم  هنطلسلا ، دامتعا  زا  لقن  هب   1/188 نادلبلا ، مجعم  يومح ، توقای  - 1
یلع همجرت  لـماک  خـیرات  ریثا ، نبا  6519 ؛ ، 6487 ، 6462 ، 15/6408 يربط ، خـیرات  يربط ، ریرج  هب : دـینک  هاـگن  هراـب  نیا  رد  - 2

ص300. يوزنم ،) یقن  یلع  همجرت   ) ممالا براجت  هیوکسم ، نبا  16/286 ؛ يرئاح ، یمشاه 
بوسنم اهلپ  نیا  هک  دنک  یم  هراشا  نامعن  ياهلپ  هب  اهنت  درب و  یمن  یمان  کبرا »  » زا زاوها  ياه  هزوح  حتف  هرابرد  نادلبلا  حوتف  - 3

، نادـلبلا حوـتف  يرذـالب ، هب : دـینک  هاـگن  .تسا  هتـشاد  هاگرکـشل  يو  اـهنآ  کـیدزن  هک  تسا  ینَزُملا  نّرقم  نبورمع  نب  ناـمعن  هب 
.243-254 ص126 ،

.1/188 نادلبلا ، مجعم  يومح ، توقای  زا  لقن  هب   1/31 نادلبلا ، تآرم  - 4
.تسا تسویپ  هشقن  ص22 و 23 . ضرالا ، هروص  لقوح ، نبا  - 5
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زا هدرک  روبع  زین  اج  نآ  زا  سپس  دیسر  یم  دش  یم  هدیمان  ناقرسم » ياتـسور   » هک ییاتـسور  هب  درک و  یم  رذگ  زین  رهـش  نآ  نایم 
لپ ریز  زا  هدومیپ  ار  زاوها  یقرش  رانک  نوریب ،

هب هناگادـج  يا  هنهد  رد  ماجنارـس  هتـشذگ و  دوب  یفورعم  رایـسب  لپ  تشاد و  رارق  زمرهمار  هب  زاوها  هار  رـس  رب  هک  کبرا  فورعم 
(1) .تسا هتخیر  یم  ایرد 

یم یتاـعالطا  اـم  هب  ناـمز  نیا  رد  لـپ  نیا  دوـجو  زا  دـهد  یم  هـئارا  لاـس 443 ه ق  ثداوـح  رد  هک  ییاهـشرازگ  رد  زین  ریثا  نـبا 
هلودلاءاهب  » نایم لاـس 443  گـنج  زا  دیاتـس و  یم  یبآرپ  رطاـخ  هب  هتـشذگ  یم  لـپ  نیا  ریز  زا  هک  ار  ناقرـسم  دور  يو   (2) .دهد

لئاح لصاو  رـسپ  دوخ و  هنایم  رد  ار  بآ  هتـسکش  ار  کـبرا  لـپ  هلودـلاءاهب  دـسیون : یم  دـنک و  یم  داـی  لـصاو » رـسپ   » و یملید »
(3) .دینادرگ

زاوها زا  هک  یهار  رـس  رب  زاوها  بونج  رد  نامز  نآ  رد  لپ  نیا  .ددرگ  یم  زاب  يرجه  مجنپ  نرق  هب  کبرا  لپ  زا  اـم  عـالطا  نیرخآ 
نتشذگ هناخدور ، نیا  بآ  يدایز  تلع  هب  یلو  تسا  هدرک  یم  روبع  نآ  ریز  زا  زین  ناقرسم  دور  هتـشاد و  رارق  هتفر  یم  زمرهمار  هب 

نآ زا 

(4) .تسا هدوبن  نکمم  قبرا )  ) کبرا لپ  يور  زا  زج 

لوفزد رتشوش و  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  روبع  هرابرد  یتاظحالم 

لوفزد نینچمه  و  رتشوش )  ) (5) رتست هب  زاوها  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تکرح  زا  عبانم  رد 

ترضح ریسم  هک  عبانم  تحارص  هب  هجوت  اب  اما  هتفر  یم  رامـش  هب  ناتـسزوخ  یحاون  زا  رهـش  ود  نیا  هک  دنچ  ره  تسا ، هدشن  يدای 
زا مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  رذگ  ای  فقوت و  دسر  یم  رظن  هب  دنا  هدرک  رکذ  ًاررکم  سراف  تمـس  هب  زاوها  زا  ار  مالـسلا  هیلع  اضر 

رتشوش  ) رهش ود  نیا 

ص:54

یخرب رتشوش و  خیرات  رد  سودرف  یشعرم ، ِيرتشوش  ینیسح  کلملاءالع  1/578 ؛ لوا ، شخب  نارایرهش ، راید  يرادتقا ، دمحا  - 1
ص166. يومرا ، ینیسح  نیدلا  لالجریم  قیلعت  حیحصت و  هب  نآ  ریهاشم  زا 

.295-16/276 يرئاح ، یمشاه  یلع  همجرت  نارای ، مالسا و  گرزب  خیرات  لماک  ریثا ، نبا  - 2
ص169. سودرف ، يرتشوش ، ینیسح  1/578 و  لوا ، شخب  نارایرهش ، راید  يرادتقا ، دمحا  - 3

.1/578 نارایرهش ، راید  يرادتقا ، دمحا  - 4
ینعم هب  سوس و  بّرعم  شوش  هک  دوش  یم  یـشان  اج  نآ  زا  رت » شوش   » هب نآ  هیمـست  هجو  تسا  رتشوش  رهـش  میدق  مان  رتست » - » 5

.1/498 نادلبلا ، تآرم  هنطلسلادامتعا ، .تسا  رتبوخ  ینعم  هب  رتشوش  ای  رتست و  رت » سوس   » نیاربانب تسا  بوخ 
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ّدحرـس هک  تسا  ناـجرا  نآ  هیحاـن  نیلوا  »(1) و  مزا  » سراـف يوس  هب  زاوها  زا  هاـگلزنم  نیلّوا  اریز  دـشاب ، عـقاو  زا  رود  لوـفزد ،) و 
تسا یلاح  رد  نیا  دیدرگ ، یم  یهتنم  زاوها ) برغ   ) زمرهمار هب  سراف  هار  اج  نآ  زا  تسا و  هدش  یم  بوسحم  ناتسزوخ  سراف و 

نب یلع  ماما  رذگ  ای  فقوت  مدـع  لیالد  زا  یکی  شحاف  توافت  نیا  دـبای و  یم  دادـتما  رهـش  نیا  لامـش  رد  لوفزد  ای  رتشوش و  هک 
رتشوش و رهـش  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  روبع  زا  ییاهـشرازگ  دوجو  نیا  اب  .تسا  رهـش  ود  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  یـسوم 

هتخاس ترـضح  نآ  مان  هب  اج  نآ  رد  زین  يدجـسم  هتـشذگ و  رتشوش  لپ  یلاوح  زا  ترـضح  اـهنآ  ساـسارب  هک  دراد  دوجو  لوفزد 
.تسا هدش 

یسوم نب  یلع  ترضح  هک  تسا  نیا  رب  داقتعا  ار  ماوع  تسا و  عماج  دجـسم  رتشوش  دجاسم  نیرت  یمیدق  دسیون : یم  ملاعلا  هفحت 
ترـضح نآ  تافو  زا  دعب  دجـسم  نیا  يانب  اریز  تسین ، یلـصا  ار  فرح  نیا  یلو  هدرازگ ، زامن  دجـسم  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  اضرلا 

زاـمن هدوب  ارحـص  تقو  نآ  رد  هک  لـحم  نیا  رد  دوب  ناـسارخ  هجوتم  راوـگرزب  نآ  هک  يرفـس  رد  تسا  نکمم  اـّما   (2) تسا هدوب 
انب اج  نآ  ار  دجسم  نیا  تفارش  نیا  هب  اهدعب  هدرازگ و 

(3) .دنشاب هدرک 

هک تسا  هدوب  یناکم  رتشوش  میدق  عماج  دجـسم  هک  هراب  نیا  رد  وا  هیرظن  مینک  رورم  رگید  راب  ار  ملاعلا  هفحت  بحاص  تیاور  رگا 
ات هدـش و  زاغآ  دجـسم  نیا  نامتخاس   (4) یسابع مهدزیـس  هفیلخ  مایا  رد  سپـس  هدرازگ و  زامن  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 

نامز

ص:55

رفعج نـب  همادـق  ص30 . ضرـالا ، هروـص  دـنک : یم  رکذ  لیبنــس » قوـس   » لـقوح نـبا  ص221 . هـسیفنلا ، قـالعالا  هتـسر ، نـبا  - 1
زا يرگید  ياـههار  هار ، نـیا  رب  هوــالع  ص26 . جارخلا ، باــتک  درامــش : یم  لزنم  نـیمّود  ار  مزا »  » لزنم و نـیلّوا  ار  لوریوــج » »

، کلامملاو کـلاسملا  هبدادرخ ، نبا  ص2-221 ؛ هسیفنلا ، قالعالا  هتـسر ، نبا  هب : دـینک  هاگن  دوش  یم  یهتنم  سراـف  هب  ناتـسزوخ 
کلاسم يرخطـصا ، ص319 ؛ یقرـش ، تفالخ  ياهنیمزرـس  یخیراـت  ياـیفارغج  جـنرتسل ، ص62 ؛ همانــسراف ، یخلب ، نـبا  ص43 ؛

...و ،ص 112  کلامملا
هفیلخ نیمهدزیـس  هّللاب  زتعملا  تفالخ  مایا  رد  دجـسم  نیا  يانب  ملاعلا  هفحت  لـقن  ربارب  . 1/513 نادلبلا ، تآرم  هنطلـسلا ، دامتعا  - 2

يربچگ اب  بارحم  يالاب  ار  وا  مسا  هک  هتفای  نایاپ  یـسابع ) هفیلخ  نیمهن  تسیب و   ) هّللاب دشرتسملا  تفالخ  نامز  ات  زاغآ و  یـسابع 
.دنا هتشون 

.1/513 نادلبلا ، تآرم  هنطلسلا ، دامتعا  - 3
.درک تموکح  ات 255  لاس 251  زا  وا  زتعملا ، - 4
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ترـضح هک  تسا  نیا  رب  داقتعا  ار  ماوع   » ترابع هب  هجوت  اب  نینچمه  و  هدیـسر ، مامتا  هب   (1) یسابع هفیلخ  نیمهن  تسیب و  تفالخ 
نیا یلو  : » دیازفا یم  هک  هنطلسلادامتعا  يداقن  دسر و  یم  رظن  هب  لزلزتم  مهبم و  دنا ،» هدرازگ  زامن  دجسم  نآ  رد  مالسلا  هیلع  اضر 

.دنک یم  رتشیب  ار  لزلزت  ماهبا و  نیا  تسین » یلصا  ار  فرح 

رتلدتسم و دسیون : یم  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  دجـسم  ای  هاگمدق و  هرابرد  لهلهم » نبرعـسم   » زا لقن  هب  توقای  هچنآ  اّما 
.تسا ملاعلا  هفحت  تیاور  زا  رتمکحم 

مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  دجسم  ای  هاگمدق و 

: دسیون یم  لهلهم  نب  رعسم  زا  لقن  هب  عالطالا  دصارم  رد  يدادغب  نادلبلا و  مجعم  رد  يومح  توقای 

هتسب نآ  يور  رب  یلپ  يداو  رد  دور و  یم  یمیظع  يداو  هب  هک  تسا  رتشوش )  ) رتشش دور  هلمج  زا  تسا ، يراج  دور  دنچ  زاوها  رد 
هک یـصوصخم  هزادنا  هب  هدش ، هتخاس  گنـس  زا  یمکحم  ناورداش  يداو ، نیا  رد  ...دنا  هتخاس  یعیـسو  دجـسم  لپ  يور  رب  دـنا و 

یتقو هک  تسا  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  دجـسم  ناورداش ، يوربور  .دـنک و  یم  میـسقت  شخب  دـنچ  هب  هدـعاق  هب  ار  بآ 
(2) .دنتخاس دندرب ، یم  فیرشت  ناسارخ  هب  هنیدم  زا  ترضح 

رد هک  دراد  ناورداش  دجسم و  لپ و  کی  هب  هراشا  نآ  رد  دراد و  دوجو  فیلأت 375 )  ) میساقتلا نسحا  رد  یسدقم  زا  زین  یشرازگ 
(3)( نوراک  ) لیجد هناخدور  نایم 

(5) .تسا هناخدور  رب  فرشم  دجسم ، یسدقم  هتفگ  هب  انب  دش و  انب  ون  زا  ناریو و   (4) هلوّدلادضع ریما  طسوت  لپ  نیا  .تشاد  رارق 

ص:56

.درک تموکح  ات 529  لاس 512  زا  وا  دشرتسملا ، - 1
.1/132 نادلبلا ، تآرم  هنطلسلادامتعا ، زا  لقن  هب  - 2

دوش دندوب  هدرک  رفح  هک  يرهن  دراو  نوراک  زا  بآ  ات  دـندوب  هتخاس  هناخدور  بآ  ندروآ  الاب  يارب  ار  رتشوش  میظع  ناورداش  - 3
ص254. یقرش ، تفالخ  ياهنیمزرس  یخیرات  يایفارغج  جنرتسل ، .دزاس  بورشم  ار  رهش  نآ  يرواخ  هیحان  و 

.دروآرد دوخ  فّرصت  هب  ار  زاوها  لاس 367  رد  درک و  تموکح  ق  ات 373 ه .  لاس 338  زا  یملید  هلوّدلادضع  ریما  - 4
ص252 و 254. یقرش ، تفالخ  ياهنیمزرس  یخیرات  يایفارغج  جنرتسل ، - 5
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ای يروپاش و  ناورداش  لپ  رتشوش ، ناورداش  لـپ  ار  لـپ  نیا  .تسا  هدـنام  لـپ  نیا  زا  ییاـیاقب  رتشوش  رهـش  برغ  لامـش  رد  هزورما 
هراب نیا  رد  دـنهد و  یم  تبـسن  لوا  روپهاش  نامز  رد  مالـسا  زا  لبق  نارود  هب  ار  ناورداش  ياـنب  .دـنمان  یم  مه  يرـصیق  ناورداـش 
نیا نتخاـس  هب  ار  وا  تخاـس  ریـسا  گـنج  رد  ار  مور  رـصیق  نیرلاو »  » روپهاـش نوـچ  هک  تسا  هدـش  لـقن  زین  يا  هناـسفا  ياـهتیاور 

(1) .تخیگنارب ناورداش 

هعقب و نیدـنچ  دوجو  زا  ناتـسزوخ  لوفزد و  رتشوش ، یلحم  ياـهخیرات  دـنا ، هداد  هئارا  یـسدقم  يومح و  توقاـی  هچنآ  رب  هوـالع 
.دنیوگ یم  نخس  لوفزد ، شوش و  یحاون  رد  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  هب  بوسنم  هاگرظن  ای  هاگلزنم 

رد يرگید  (2) و  .رکشل یلع و  هاش  لپ  زا  رترود  یمک  رتشوش ، رهش  رد  نآ  يات  ود  هک  دراد  دوجو  یمید  اضر  ماما  مان  هب  هعقب  هس 
هروک راـنک  رد  رهـش  نیا  یقرـش  علـض  رد  لوفزد و  رهـش  رد  زین  موـس  هعقب   (3) .تسا طیطـش  هناخدور  هب  فرـشم  رهـش ، نیا  قرش 

(4) .دراد رارق  يزپرجآ 

مید  » يارحـص رد  هک  ریخا  هعقب  زا  رابخالا  هرکذت  فلوم  هتفگ  ربانب  هدـش ، هدوزفا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  مان  لابند  هب  هک  یمید  مان 
هب مدرم  نابز  رد  هدش و  هتفرگ  هدوب ، عقاو  یلیبس »

ار بآ  یب  ياج  يرتشوش ، ظـفل  هب  مید  دـسیون : یم  هراـب  نیا  رد  يرتشوش  نیّدـلا  فرـش   (5) .تسا هتفای  ترهـش  یمید  اضر  ماما 
(6) .تسا مان  نیمه  هب  رتشوش  رد  هعقب  هس  هک  دیازفا  یم  دنیوگ و 

یکی ناسارخ ) هاش  « ) نوسارخاش  » مان هب  يا  هعقب  یمید  اضر  ماما  عاقب  رب  هوالع 

ص:57

، مود پاچ  ، ناتسزوخ هلاس  دصناپ  خیرات  يورـسک ، دمحا  1/78-572و 86-582 ؛ لوا ، شخب  نارایرهـش ، راید  يرادتقا ، دمحا  - 1
يایفارغج جنرتسل ، 173-170 ؛ ، 166 ، 159 ، 147-8 ، 13 ، 12 ، 8-10 سودرف ، یشعرم ، يرتشوش  ینیسح  کلملاءالع  ص63-54 ؛

ص252-6. یقرش ، تفالخ  ياهنیمزرس  یخیرات 
.1/777 لوا ، شخب  نارایرهش ، راید  يرادتقا ، دمحا  - 2

ص554. نارایرهش ، راید  يرادتقا ، دمحا  - 3

ص368. نارایرهش ، راید  يرادتقا ، دمحا  - 4

ص368. نارایرهش ، راید  يرادتقا ، دمحا  - 5

ص777. نارایرهش ، راید  يرادتقا ، دمحا  - 6
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یلاوح رد   (3)« نماـض ماـما   » ياـهمان هب  رگید  هعقب  ود  ریخا  رهـش  نیا  رد  دراد و  دوـجو  رتــشوش (2)  رد  يرگید  (1) و  لوفزد رد 
.دوش یم  هدید   (4) یقیقع كولب  یلاوح  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هعقب  ناتسرانک و 

مالسلا هیلع  اضر  ترـضح  هک  دنناسر  یم  لوا  هاگن  رد  تسا و  لّمأت  لباق  رتشوش  لوفزد و  رهـش  رد  اههاگمدق  ای  عاقب و  نیا  دوجو 
هیرظن نیا  ّدر  اـی  تاـبثا و  هب  هک  نآ  زا  لـبق  .دـنا  هدرک  تمیزع  لوفزد  رتشوش و  تمـس  هب  زاوها  زا  ناـسارخ  هب  ناـشهار  ریـسم  رد 

، میزادرپب

.میهد تسد  هب  لوفزد  رتشوش و  رهش  ود  رد  اههاگمدق  عاقب و  نیا  هرابرد  يرتشیب  تاعالطا  تسا  مزال 

یمید اضر  ماما  هعقب 

(5) و یلع هاش  ياـهلپ  زا  رترود  یمک  هّللادـبع ، هدازماـما  هعقب  تشپ  رد  رهـش ، راـصح  ياـه  هبارخ  زا  سپ  رتشوش ، رهـش  بونج  رد 
عقاو یمید  اضر  ماما  هعقب  ، (6) رکشل

ص:58

ص 38. راربالا ، عمجم  رابخالا و  هرکذت  یلوفزد ، یعاد  هّللادبع  دیس  و  ص320 ؛ نارایرهش ، راید  يرادتقا ، دمحا  - 1
.1/869 لوا ، شخب  نارایرهش ، راید  يرادتقا ، دمحا  - 2

ص771. نارایرهش ، راید  يرادتقا ، دمحا  - 3
.1/775 لوا ، شخب  نارایرهش ، راید  يرادتقا ، دمحا  - 4

یمالـسا نیتسخن  نورق  رد  ناتـساب و  ناریا  نامز  رد  لپ  نیا  تسا  هتخاس  طیطـش  دور  رب  راجاق  ناـخ  یلعحتف  هک  تسا  یلپ  ماـن  - 5
دنچ رسج  تسا  هتـشذگ  رـسج »  » طسوت هدرک  روبع  ناکم  نیا  زا  يرمق  يرجه  لاس 745  رد  هک  هطوطب  نبا  تسا و  هتـشادن  دوجو 

، دندرک یم  روبع  کلک  يور  زا  نایناوراک  هاش  یلعحتف  نامز  رد  دهد  یم  لیکشت  ار  كّرحتم  لپ  کی  هک  تسا  مه  هب  لصّتم  قیاق 
اب دـندوب  ناتـسزوخ  هناور  هاش  یلعحتف  نامرف  هب  هک  نارود ) نآ  رد  مهم  ياه  هلیبق  زا  یکی  ماـن   ) یلیف ناـگرزب  زا  یهورگ  هلمج  زا 
رو هطوغ  بآ  رد  اهنآ  دـش و  هنوراو  کلک  هار  همین  رد  ناهگان  دـنور ، رتشوش  هب  دـنرذگب و  دور  زا  دنتـساوخ  یم  کـلک  کـمک 
زا دنهاوخ  یم  هک  یناسک  هدش و  ناریو  لپ  نیا  زا  یتمـسق  نونکا ، .دنزاسب  ار  لپ  نیا  ات  داد  روتـسد  سپ  نآ  زا  هاش  یلعحتف  دندش 

شک و سفن  لپ  یلع ، هاش  لپ  رب  هوالع  ار  لپ  نیا  .دـننک  یم  روبع  لپ  نیا  زا  دـنوش  ناتـسرل  لوفزد و  ای  يراـیتخب و  هناور  رتشوش 
.1/202 همانرفس ، هطوطب ، نبا  4-583 و 777 ؛ / 1 لوا ، شخب  نارایرهش ، راید  يرادتقا ، دمحا  .دنمان  یم  زین  هاش  یلعحتف  لپ 

مرکم رکشل  مرکم  رکسع  هب  ارحص  نآ  بآ  هک  دوب  هدش  عقاو  ییارحص  يادتبا  رد  هک  هتفرگ  مان  رکشل »  » تلع نیا  هب  رکشل  لپ  - 6
ص708. لوا ، شخب  نارایرهش ، راید  يرادتقا ، دمحا  هب  دینک  هاگن  .هتخیر  یم 
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يربچگ اـب  یکچوک  بارحم  راـثآ  نآ  بونج  تمـس  رد  هک  تسا  کـچوک  قاـتا  کـی  هعقب  تسا و  رتـم  هعقب 8×10  داـعبا  تسا ،
نآ زارف  رب  دراد و  هقبط  شـش  هک  تسا  سرـضم  لیم  هعقب  دبنگ  .تسا  هدنام  یقاب  دراد  يا  هولج  هک  راجاق  لیاوا  ای  يوفـص  کبس 

.تسا بصن  یشاک  زا  یکچوک  کملع 

هتـشون هدومن و  رکذ  دوخ  یطخ  ياهتـشاددای  مجنپ  فیدر  رد  ار  هعقب  نیا  يرتشوش  نیّدلا  فرـش  خیـش  درادن ، ینییزت  خیرات و  انب 
تسه و ماـن  نیا  هب  هعقب  هس  رتشوش  رد  .دـنیوگ  ار  بآ  یب  ياـج  يرتشوش  ظـفل  هب  میم ، اـی و  نوکـس  لاد و  رـسک  هب  مید » : » تسا

لحم هس  نیا  هدرک و  روبع  ترفاسم  يارب  رتشوش  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  دندقتعم  مدرم 

 ... (1) دشاب باوخ »  » اهنآ أشنم  دراد  لامتحا  یلو  تسا ، ترضح  نآ  فقوت  ياهناکم 

مولعم زاوها  ات  ناسارخ ، هب  زاوها  قیرط  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ترفاسم  دـیازفا ، یم  نارایرهـش  راید  ف�وم  يرادـتقا ، دـمحا 
نیا رتشوش  هرکذت  ف�وم  يرتشوش  هّللادبع  دّیس  موحرم  دنشاب و  هتفر  رگید  هار  زا  دیاش  تسین ، مولعم  رتشوش  هب  زاوها  زا  یلو  تسا 

(2) .دنک یمن  نآ  هب  ییانتعا  شدوخ  دهد و  یم  تبسن  ماوع  هب  ار  مالک 

یمید اضر  ماما  رگید  هعقب 

هعقب طیطش  هناخدور  هب  فرشم  ًابیرقت  نامزلا و  بحاص  هعقب  برغ  راوخهایگ و  دّمحم  دّیس  هعقب  قرـش  رد  رتشوش ، رهـش  جراخ  رد 
يانب .تسا  رتم   30/14 انب یمامت  ضرع  رتم و  نآ 40/3  ضرع  رتم و  انب 45/6  يدورو  ناویا  لوط  .تسا  عقاو  یمید  اضر  ماما  رگید 

زا یگنس و  نآ  ياهراوید  عیسو و  ًاتبسن  نآ  طایح  .تسا  تمس  نیمه  هب  ور  زین  هعقب  يدورو  رد  تسا و  لامـش  تمـس  هب  هعقب  نیا 
لاله راهچ  ياراد  هک  تسا  یعلض  راهچ  رتم و  هعقب 3×3  لخاد  .تسا  دودنا  چگ  یمجلـش و  هعقب  دبنگ  تسا ، شارت  ینیچ  گنس 

هالک كرت  تشه  انب  ثیح  زا  هعقب  لخاد  .تسا  یعلـض  تشه  دبنگ  لکـش  هب  ای  رّودم و  قاتا  فقـس  .تسا  ریگرون  هرجنپ  راهچ  و 
یشیورد

ص:59

، يرتشوش نیّدلا  فرـش  يدـهمدّمحم  خیـش  یطخ  ياه  هخـسن  زا  لقن  هب   1/777 لوا ، شخب  نارایرهـش ، راید  يرادتقا ، دـمحا  - 1
.رتشوش تارازم  عاقب و  ثحبم  مجنپ ، فیدر 

.1/777 لوا ، شخب  نارایرهش ، راید  يرادتقا ، دمحا  - 2
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هدـمآرد یمجلـش  دـبنگ  تروص  هب  تاریمعت  زا  سپ  هک  هتـشاد  كرت  تشه  ای  (1) و  كرت هدزاود  دـبنگ  هک  تسا  موـلعم  تسا و 
تـسار زا  دنا  هدرک  نآ  لصا  زا  دیلقت  هک  طخ  دنچ  هدوب و  یطاّطخ  یـشاّقن و  ياراد  ًالبق  یلو  هدش  دودنا  چگ  اهراوید  هندب  .تسا 

.تسا راکشآ  پچ  هب 

ِماَِقاَو   ِ هّللا ِرْکِذ  ْنَع  ٌْعَیبالَو  ٌهَراِجت  ْمِْهیْهُلتـال  ٌلاـجِر  ِلاـصالاَو  ِّوُدـُْغلِاب  اـهِیف  َُهل  ُحِّبَُـسی  ُهُمْـسا  اَـهیف  َرَکْذـُیَو  َعَفُْرت  ْنأ    ُ هّللا َنِذَا  ٍتُوُیب  یف 
ِهولَّصلا

(. 37/ رون  ) .ُراْصبالاو ُبُولُقلا  هیف  ُبَّلَقَتَت  ًاموَی  َنُوفاخَی  ِهوکَّزلا  ِءاتیاَو 

رد رـس  رب  هاگمدـق .»  » هدوب ناکم  نیا  رد  ترـضح  روضح  راگدای  انب ، تخاـس  زا  فدـه  ًـالامتحا  تسین  هعقب  نورد  رد  يربق  راـثآ 
نینچ هبیتک  نیا  روطس  تسا و  هدش  بصن  رتم  یتناس  داعبا 40×95  هب  عارصم  راهچ  رطس  ره  رطس و  جنپ  رد  يا  هبیتک  هعقب ، يدورو 

: دوش یم  هدناوخ 

دارم يوک  عیفر و  يانب  نیا 

اضر ضیف  فیرش و  ناکم  نیو 

نارود ورسخ  دهع  رد  دوب 

ادن کلم  ویدخ  مج  ورسخ 

هاش نامیلس  ناتس  یتیگ  هاش 

اضق مکح و  تسوا  نامرف  هک  نآ 

یلع مایا )...(  ردناو 

اخس دوج و  طیحم  لداع  ناخ 

ییوا اب  لالج  یجاح  تشاد 

افص قدص و  داقتعا و  رس  زا 

شفاص هدیقع  رب  ابحرم 

ادخ ياضر  زجب  دوبن  هک 

شیلاع هگرد  ضیف و  اذّبح 

ورم ات  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترجه  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comيایفارغج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 76 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2968/AKS BARNAMEH/#content_note_60_1
http://www.ghaemiyeh.com


اعد تسد  داب )...(  نیرق  هک 

احطب برثی و  ضیف  نوچ  تسه 

اضر ماما  ای  تفگ  یفتاه 

فلالا دعب  نیعستو  عبرا  هنس 

فرط ود  رب  .تسا  يوفـص  نامیلـس  هاش  راگزور  هب  طوبرم  هبیتک 1094 و  خیرات  یلو  هدشن  هدـناوخ  هبیتک  ياهیگ  هتخیر  هنافـسأتم 
دوجو مه  اب  يزاوم  ناویا  ود  ناویا 

ص:60

مان هب  فاکـش  هدزاود  دوب و  خرـس  گـنر  هب  هـالک  نیا  .تسا  هیوفـص  نارود  تاعادـبا  زا  هشوگ  هزاود  اـی  كرت  هدزاود  هـالک  - 1
ناریا يرویس ، رجار  هب : دینک  هاگن  .دندش  یم  هدناوخ  رـس  خرـس  شابلزق  ینعی  مان  نیمه  هب  يوفـص  نازابرـس  تشاد و  همئا  هدزاود 

ص17. ابص ، دمحا  همجرت  هیوفص ، رصع 
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(1) .يرجآ یبرض  قاتا  اب  رتم و  داعبا 5/3×5  هب  کی  ره  تسا ، اهنآ  ياهتنا  رد  قاتا  ود  دراد و 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  موس  هعقب 

رهـش یقرـش  علـض  رد  هعقب  نیا  .تسا  هدش  عقاو  لوفزد  رد  تسا  روهـشم  یمید  اضر  ماما  مان  هب  ناتـسزوخ  رد  هک  يا  هعقب  نیمّوس 
نیا هدـش و  عقاو  تسا  ریاد  اهنآ  زا  يدادـعت  مه  زونه  هک  يزپرجآ  ياه  هروک  رانک  رد  يزاسون ، گرزب و  نادـیم  کیدزن  لوفزد ،

سرـضم يدبنگ  اب  رتم  یبیرقت 5/6×10  ضرع  لوط و  هب  يا  هداـس  يرجآ  ياـنب  هعقب  نیا  .دـنناوخ  یم  دابآدیـشمج  هلحم  ار  يوک 
هب دهد  یم  یلوفزد  هرکذت  هک  یتاحیضوت  زا  یمید »  » هب هعقب  نیا  يراذگمان  تلع  .دوش  یم  هدناوخ  یمید  اضر  ماما  هعقب  هک  دراد 

ماما رگید  هکربتم  هعقب  : » دسیون یم  رابخالا  هرکذت  فّ�وم  .دیآ  یم  تسد 

ود فسویاباب ، هزاورد  هب  روهـشم  يا  هزاورد  برغ  تمـس  رد  هدش ، عقاو  یلیبس  مید  يارحـص  رد  تیالو ، نییاپ  مالـسلا ، هیلع  اضر 
نآ رب  یلیبس  مید  يارحـص  زا  مید  مان  هدوب ، عقاو  یلیبس  مید  يارحـص  رد  هعقب  نوچ  هتـشون  نیاربانب  تیالو .» زا  جراـخ  نادـیم  هس 

ناویا یکی  تسا ؛ یلصا  تمـسق  ود  لماش  هعقب  يانب  .دوش  یم  هدیمان  یمید  اضر  ماما  هعقب  مدرم  نابز  رد  زورما  تسا و  هدنام  یقاب 
هدش و هتخاس  ماب  ناکلپ  نآ  رب  هک  یقرـش  يوزاب  تسا ، هتفرگرب  رد  ار  نآ  وزاب  ود  هک  رتم  هزادنا 70/2  هب  يا  هناهد  اب  هعقب  یلامش 

لخاد هب  هک  تسا  يا  هچقاط  ياراد  تسا و  یقرش  ناکلپ  هنیرق  هک  یبرغ  يوزاب 

یم لصو  هعقب  نورد  هب  ار  ناویا  نیبوچ ، هداـس و  يرد  هک  تسا  هعقب  لخدـم  ناویا ، ياـهتنا  .دوش  یم  هدوشگ  یکچوک  هراوشوگ 
یمرب رد  ار  يا  هدیـشوپ  چگ  يرجآ  ربق  دراد و  رارق  هعقب  لخاد  رد  رتم  یبیرقت 80/1×80/2  داعبا  هب  زاسون  نینهآ و  یحیرض  .دنک 

هناگ هدزای  تاقبط  لوا  هیاـپ  .دریگ  یم  ناـیاپ  دـبنگ  كورـس  يور  رد  يزلف  یتمـالع  هب  هک  تسا  هقبط  هدزاـی  اـنب  نیا  دـبنگ  .دریگ 
(2) .تسا یلگ  ماب  تشپ  فقس و  تسا و  ریدتسم 

ص:61

.554-1/6 لوا ، شخب  نارایرهش ، راید  يرادتقا ، دمحا  - 1

.368-1/9 لوا ، شخب  نارایرهش ، راید  يرادتقا ، دمحا  - 2
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لوفزد رد  ناسارخ ) هاش   ) نوسارخاش هعقب 

همئا زا  یکی  فقوت  ياهناکم  ای  اههاگرظن  ای  اههاگمدـق  رکذ  رد  راربالا  عمجم  راـبخالا و  هرکذـت  باـتک  رد  یلوفزد  هّللادـبع  دـّیس 
نوفدـم اج  نآ  رد  ناشیا  زا  یـسک  یلو  تسا  دابآ  یقاب و  هک  یعاقب  یلک  روط  هب  ناشیا و  ماظع  دالوا  اـی  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 

هب ور  لخدم  هنهک و  ًاتبسن  اهرجآ  هک  يرجآ  هداس و  ییانب  .ناسارخ  هاش  هب  روهشم  تسا  یفیرش  هعقب  هلمج ، زا  دسیون : یم  تسین ،
یفقـس رتم و  یتناس  ضرع 120  هب  يرجآ  ياـه  هیاـپ  اـب  رتم  داعبا 10/3×70/2  هب  لکـش  عبرم  یقاـط  اـب  دراد  یناویا  تسا ، لاـمش 

تمـسق رد  .دنا  هتخاس  كرت  تشه  یـشیورد  هالک  دـبنگ  فقـس  يالاب  رب  هدـش و  انب  هراوشوگ  تشه  يور  رب  هک  رّودـم  يرجآ و 
یـشیورد و هالک  کبـس  هب  دبنگ  دوش ، یمن  هدید  انب  جراخ  لخاد و  رد  یتانییزت  .دراد  رارق  یلاله  یبرـض  قاط  اب  یقاتا  هعقب  پچ 

رارق رّودـم  فقـس  ریز  رد  هک  رتم  یتناـس  داعبا 65×73×91  هب  تسا  لکـش  لیطتـسم  ّبعکم  هداـس  كرت و  تشه  کـچوک  هنومن 
اه هرجنپ  لخدم و  لکش  هک  دراد  دوجو  یبرغ  تمس  قاتا  هب  لخدم  کی  قرش و  هب  ور  هرجنپ  ود  هربقم  لکـش  عبرم  قاتا  رد  .دراد 

(1) .دشاب یم  هزادنا  کی  ناسکی و 

رتشوش رد  ناسارخ ) هاش   ) نوسارخاش هعقب 

هعقب 5×5 قاتا  .تسا  انب  یلک  داـعبا  رتم  هک 10×17  تسا  عقاو  نوسارخاش  هعقب  كرحتم ، لپ  یکیدزن  رد  نوراـک و  دور  راـنک  رد 
علـض رد  ربق  .تسا  هدـش  هتخاس  ابیز  ياهیکچل  مین  اهیکچل و  اب  ابیز و  عیدـب و  هک  تسا  یقانج  يراک  رجآ  نآ ، فقـس  تسا و  رتم 
.دراد يداـعریغ  لکـش  ربـق  لـحم  نـتفرگ ، رارق  رظن  زا  دـنک و  یم  عـطق  ار  اـنب  بارحم  یقفا  تروـص  هـب  دراد و  رارق  قاـتا  ییـالاب 
دـشاب هنهک  هک  يربق  گنـس  مه  ناتـسربق  هطوحم  رد  تسا و  تانییزت  دقاف  هک  هدـش  هتخاس  هربقم  لحم  فارطا  رد  ییاه  هراوشوگ 

(2) .دوش یمن  هدید 

ص:62

.1/320 لوا ، شخب  نارایرهش ، راید  يرادتقا ، دمحا  - 1

.1/769 لوا ، شخب  نارایرهش ، راید  يرادتقا ، دمحا  - 2
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مالسلا هیلع  اضر  ماما  هاگمدق 

مالـسلا هیلع  اضر  ماما  هاگمدق  هک  دراد  دوجو  دننام  یبالگ  هقبط و  ود  يدـبنگ  اب  رجآ  زا  یکچوک  هعقب  کنهک  يدابآ  بونج  رد 
.تسا یلامـش  ناویا  ههبج  رد  کچوک  یمور  قاط  ود  ياراد  انب  .تسا  هدش  انب  روطق  رّودم و  هدعاق  کی  رب  دبنگ  دوش ، یم  هدـیمان 

هتفرگ ار  نآ  فارطا  رانُک  ناتخرد  یتعارز و  یضارا  تسا و  عقاو  یناتـسربق  نایم  رد  هعقب  تسا و  رتم  هعقب 11×10  یجراخ  عالضا 
ياضر ماما  هاگمدـق  ناتـسربق  رد  .دـنا  هتخاس  دـبنگ  نآ  يور  رب  هک  دـشاب  یمیدـق  یقاط  راهچ  کی  انب  لصا  دـیآ  یم  رظن  هب  .دـنا 

(1) .دوش یم  هدید  هعقب  نیا  راوید  يرتم  هلصاف 200  رد  دوخ  هالک  رجنخ و  شقن  اب  هنهک  ربق  گنس  کی  زین  کنهک 

يا هناخدور  یکیدزن  رد  یلیقع و  كولب  هیلا  یهتنم  رد  تسا  یگرزب  يدابآ  هک  كروز » شد   » هقطنم رد  رتشوش ، یخیرات  راثآ  رد 
اـضر ماما  مان  هب  عاقب  نیا  زا  یکی  درادن ، یتمدق  یخیرات  ظاحل  هب  مادک  چیه  هک  دوش  یم  هدید  هعقب  دنچ  دزیر ، یم  نوراک  هب  هک 

هقطنم رد  يرگید  هعقب   (3) .دوش یم  هدیمان   (2) غارچهاش يرگید  مالسلا و  هیلع 

خیراوت اه و  هرکذت  زا  هدـمآ  تسد  هب  تاعالطا   (4) .دوش یم  هدید  زین  نماض  ماما  هعقب  مان  هب  ناطلس ، جاح  هنب  کیدزن  ناتـسرانُک 
، هاگمدق صوصخ  رد  لاس 623 و 375 ) هب   ) یسّدقم توقای و  هلمج  زا  میدق ، عبانم  هچنآ  لوفزد و  رتشوش و  یّلحم 

ص:63

.351-1/2 لوا ، شخب  نارایرهش ، راید  يرادتقا ، دمحا  - 1
اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  شردارب  ترفاسم  زا  دعب  لاس  دـنچ  زین  راوگرزب  نآ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نبدـمحا  روظنم  - 2

رد تشاد  ار  وا  نادناخ  ریاس  يو و  نتـشک  دصق  هک  نومأم  لماع  طسوت  سراف  هار  رد  دـش و  ناسارخ  مزاع  هنیدـم  زا  مالـسلا  هیلع 
: هب دـینک  هاگن  عالطا  تهج  .دیـسر  تداهـش  هب  زاریـش  رد  دربن  دـنچ  زا  سپ  ماجنارـس  و  دـش ، گـنج  هب  راـچان  ناـینز  ناـخ  هقطنم 

نب یسوم  مامالا  هایح  یشیرق ، فیرش  رقاب  ص317 ؛ باقلالا ، ینکلا و  یمق ، سابع  خیش  12/216 ؛ ، 11/276 راونالاراحب ، یسلجم ،
تصرف ص115 ؛ رواشیپ ، ياهبـش  نیظعاولا ، ناطلـس  ص522 ؛ خـیراوتلا ، بختنم  مشاه ، دّـمحم  جاـح  2/410 ؛ یبرع ، نـتم  رفعج 

ص692؛ هعیشلا ، هقیدح  یلیبدرا ، سّدقم  10-8 ؛ هّیدمحالا ، راثآ  یفیرش ، دّمحم  نیدلا  لالج  دیـس  ص445 ؛ مجعلا ، راثآ  هلودلا ،
ص65. باسنالا ، عماج  یناضور ، 1/60 ؛ تانجلا ، تاضور  يراسناوخ ، رقاب 

.1/775 لوا ، شخب  نارایرهش ، راید  - 3
ص771. لوا ، شخب  نارایرهش ، راید  - 4
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هیلع ترضح  ریسم  زا  هاگ  چیه  هک  يربتعم  عبانم  اب  رگا  دنهد  یم  هئارا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دوبدای  ياهانب  ریاس  هعقب و  هاگرظن ،
نب یلع  ياههاگمدق  زا  ام  تاعالطا  هک  نیا  ًافاضم  دنتسین ، زین  رگیدکی  د�وم  دشابن ، ضقانت  رد  دنا  هدربن  مان  ریخا  رهش  ود  زا  مالسلا 

.تسا مهبم  ًاضعب  دودحم و  رایسب  لوفزد  رتشوش و  رهش  ود  رد  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم 

میراد ور  شیپ  هزورما  ام  هچنآ  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  ریس  طخ  هرابرد  یّلک  روط  هب 

اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  شیپ  لاس  تسیودورازه  زا  شیب  هک  نیا  ییایفارغج و  طاقن  یـضعب  زا  تسا  يدودـحم  تاعالطا 
هدیـسر اـم  هب  هک  يربتعم  شرازگ  اـهنت  زاوهـالا  قوس  رد  ًـالثم  دـنا ، هتـشاد  فقوت  نآ  رد  اـی  هتـشذگ و  قطاـنم  نیا  زا  مالـسلا  هیلع 

هراشا ناسارخ  تمس  هب  ناتـسزوخ  قیرط  زا  سراف  زا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  روبع  هب  اهنت  عبانم  نآ  زا  دعب  تسا و  قبرا  لپ  يارجام 
میریذپب رگا  .دنک  میسرت  ام  يارب  ار  ترـضح  روبع  قیقد  ریـسم  دناوت  یمن  راوشد و  ار  قیقحت  رما  دودحم  تاعالطا  نیا  دننک و  یم 

دیاب ناشیا  دنا ، هدرک  روبع  رهش  ود  نیا  زا  دش ، یم  امرف  فیرشت  سراف  هب  زاوها  هرصب و  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  یماگنه 
زاوهالا و قوس  تمس  هب  رتشوش )  ) رتست زا  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  تروص  نیا  رد  اریز  دنشاب ، هتشذگ  ناجرا  هب  شوش  ریـسم  زا 

راپسهر تسا  سراف  هیحان  نیلوا  هک  ناجرا  يوس  هب  لیبنس  قیرط  زا  سپس  زمرهمار و  تمس  هب  اج  نآ  زا 

نیا شریذـپ  ییایفارغج  ظاحل  هب  هتـشاد ، رارق  زمرهمار  هب  زاوها  هار  ریـسم  رد  زین  قبرا )  ) کبرا لپ  هک  ییاـجنآ  زا  تسا و  هدـیدرگ 
اب دـنا  هدرک  رکذ  زاوها  هب  هرـصب  زا  ار  ترـضح  ریـسم  هک  يربتعم  عبانم  اب  ساـیق  رد  اـّما  تسا ، تّحـص  نیرق  ییاـهنت  هب  زین  تیاور 
زا هک  تسا  یهار  همادا  عقاو  رد  سراف  ای  ناـجرا و  هب  شوش  هار  درک ، میهاوخ  هراـشا  هک  یحرـش  اـب  اریز  دوش ، یم  وربور  ضقاـنت 

.دنشاب و هدمآ  زاوها  هب  طساو  زا  دیاب  ترـضح  ساسا  نیا  رب  دوش و  یم  یهتنم  سراف  هب  دادغب  زا  رتقیقد  روط  هب  ناجرا و  هب  طساو 
زا یلاخ  زین  تفگ  ناوت  یم  لوفزد  رتشوش و  رهش  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هب  بوسنم  ياهانب  رابتعا  هرابرد  لامجا  هب  هچنآ  اما 
ود نیا  رد  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  رذگ  ترثک ، ثیح  زا  هچ  رگا  دـسر  یم  انب  هد  هب  بیرق  ناشدادـعت  هک  اهانب  نیا  .تسین  هدـیاف 

فقوت لحم  ار  نآ  ماوع  هک  رتشوش  رد  یمید  اضر  ماما  هعقب  هس  .دنتسه  مهبم  لزلزتم و  رابتعا ، ظاحل  هب  اما  دنـشخب ، یم  تّوق  رهش 
ا�ور ای  باوخ و  نآ  أشنم  هک  نآ  لامتحا  درادـن و  يدنـس  يرتشوش  نیّدـلا  فرـش  هتفگ  ربارب  دـنناد  یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 

هعقب .دور  یم  دشاب ،

ص:64
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فقوت ماقم  ای  هاگرظن  ای  هاگمدق و  : » دیوگ یم  هک  راربالا  عمجم  رابخالا و  هرکذـت  بحاص  لقن  ساسارب  زین  لوفزد  رد  نوسارخاش 
رتشوش رد  مان  نیمه  هب  هک  يا  هعقب  هرابرد  تسا و  وربور  ماهبا  اب  دـشاب » یم  ناشیا  زا  یکی  ماظع  دـالوا  اـی  نیموصعم  همئا  زا  یکی 

ياههاگرظن ای  اههاگمدق و  رابتعا  نازیم  تحص و  زا  رظن  عطق  .دنهد  یمن  رارق  ام  رایتخا  رد  يدنمشزرا  تاعالطا  یّلحم  عبانم  تسا 
، مینک رورم  ریخا  رهـش  ود  نیا  زا  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  ریـسم  رگا  لوفزد  رتشوش و  رد  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماـما 

عقاو هار  نیا  ریسم  رد  رتشوش  لوفزد و  اریز  دشاب ، هدرک  تمیزع  زاوها  تمس  هب  طساو  هار  زا  تسیاب  یم  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 
رکذ تسا  زاوها  هب  دادغب  هار  نامه  هک  ار  زاوها  هب  طساو  هار  مالـسا ، هیلّوا  نورق  ناملـسم  نانادیفارغج  ياه  هشقن  نوتم و  .دنا  هدش 

.دنا هدرک 

: دـنک یم  فیـصوت  نینچ  تسا  زاریـش  هب  دادـغب  هار  هک  ار  ناهبهب ) ناـگرا =  ) ناـغرا هب  طـساو  هار  340 ه ق )  ) لاس رد  يرخطـصا 
، هلحرم کی   (1)« سوس  » هب بوقرق  زا  هلحرم ، کی  بوقرق »  » هب اج  نآ  زا  هلحرم ، کی  بیط »  » هب اج  نآ  زا  و  لمع »  » هب طساو 

هب اج  نآ  زا  هلحرم ، کی  مرکم ) رکـسع   ) رکـشل هب  رتشوش  زا  و  هلحرم ، کی  رتشوش »  » هب اج  نآ  زا  »(2) و  روپاسیدنگ  » هب سوس  زا 
هب طـساو  زا  دـیازفا  یم  يرخطـصا  .هلحرم  کـی  ناـغرا »  » هب اـج  نآ  زا  و  هلحرم ، ود  لیبنـس »  » هب زمرهمار  زا  هلحرم ، هـس  زمرهمار » »

(3) .درذگ یمن  رتشوش  زا  هک  دراد  دوجو  زین  يرتهاتوک  هار  رکشل 

و دادغب ، هب  اجنآ  زا  (4) و  هرـصب هب  یکی  تسا ، هدمع  هار  ود  قارع  ات  ناتـسزوخ  زا  دسیون : یم  367 ه ق )  ) لاس رد  زین  لـقوح  نبا 
، بوقرق هب  اج  نآ  زا  بیط و  هب  طساو  تسا : حرش  نیدب  دادغب  هب  طساو  هار  اّما  دادغب ...، هب  اجنآ  زا  طساو و  هب  يرگید 

ص:65

.تسا شوش  یمیدق  رهش  نامه  سوس  - 1
ییاج لوفزد ، هار  رس  رتشوش  يرتخاب  لامش  یخـسرف  تشه  رد  روپاشیدنج  تسا ، روپاشیدنج  یمیدق  رهـش  نامه  روپاسیدنگ ، - 2

يایفارغج جنرتسل ، هب : .ك  .ن  .دراد  دوجو  نآ  ياه  هبارخ  هدنام  یقاب  زین  نونکا  مه  هک  هتـشاد  رارق  دراد  مان  دابآ » هاش   » هزورما هک 
ص256. یقرش ، تفالخ  ياهنیمزرس  یخیرات 

ص94. کلامملا ، کلاسم  يرخطصا ، - 3
.میداد حرش  زاوهالا  قوس  هب  هرصب  هار  رد  ار  هرصب »  » هار - 4
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ود لیبنس  قوس  ات  اج  نآ  زا  لزنم و  هس  زمرهمار  ات  مرکم  رکسع  زا  لزنم ، کی  مادک  ره  مرکمرکسع  رتشوش و  روپاشیدنج ، شوش ،
(1) .تسا لزنم  کی  ناجرا  ات  لیبنس  قوس  زا  و  لزنم ،

438 ه  ) لاس رد  ورسخ  رصان 

نآ زا  دعب  .دمآ   (5) نابورهم هب  اج  نآ  زا  (4) و  نادابع دراو  بآ  قیرط  زا   (3) هّلبا (2) و  هرصب هار  زا  ّجح ، رفس  زا  تشگزاب  رد  ق )
(6) ناغرا هب 

.دیدرگ  (8) ناهفصا یهار  اج  نآ  زا  (7) و  ناغدرول هب  ناتسهوک  هار  زا  سپس  و  ناجرا ) )

نبا زین  ار  هار  نیا   (9) .تسا هدرک  رکذ  گنسرف  داتشهودص  کی  دمآ  نآ  حرش  هک  یقیرط  هب  ار  ناهفصا  ات  هرصب  هار  ورسخ  رـصان 
.تسا ناهفصا  هب  ناتسزوخ  یمیدق  هار  عقاو  رد  هک  دنک  یم  یط  ریسم  رد  ییاهتوافت  اب  دعب  لاسدصیس  هب  بیرق  هطوطب 

نوراـک ریمـالا ،) لاـم  « ) هذـیا «، » شوش  » تروص نیا  رد  دنـشاب ، هدومیپ  ار  هار  نآ  زا  ییاهتمـسق  ورـسخرصان  هطوطب و  نبا  هچناـنچ 
لوادتم هار  نیا ، رب  هوالع  .تسا  هتفرگ  یم  رارق  ریسم  نیا  رد  ناهفصا  ات  اج  نآ  زا  و  زورما ) درکرهـش   ) درک هد  و  ولاش ) لپ  دودح  )

قیرط زا  اج  نآ  زا  ناجرا و  هب  نابورهم  ردنب  زا  هک  هتشاد  دوجو  يرگید 

ص:66

ص30. ضرالا ، هروص  لقوح ، نبا  - 1
ص153 و 159. همانرفس ، ورسخ ، رصان  - 2

ص 159 و 161. همانرفس ، ورسخ ، رصان  - 3
ص161. همانرفس ، ورسخ ، رصان  - 4

یبرغ لامش  يزگ  رازه  هدزناپ  ات  هد  رد  سراف  جیلخ  لحاس  رد  تسا  هدوب  يردنب  مان  نابورهم  ص163 . همانرفس ، ورسخ ، رصان  - 5
رد زگ  دصتفه  هلصاف  هب  .ملید و  ردنب  یلحاس  هگلج  هرهز و  هناخدور  نودیز و  تشدرس  نیب  تاعافترا  یبونج  هنماد  رد  ملید  ردنب 

يارـسناوراک هس  وکین  یعماج  گرزب و  يرازاب  اب  هدوب  يرهـش  ورـسخرصان  نامز  رد  .تسا و  هتـشاد  رارق  هّللادـبع  هاش  هیرق  بونج 
نادـلبلا مجعم  رد  يومح  توقای  اّما  تسا  هدـش  یم  نیمأت  ناراب  زا  زین  رهـش  بآ  یلاع و  مکحم و  يراـصح  نوچ  کـی  ره  گرزب 

یلعف هّللادبع  هاش  کیدزن  دش  هتفگ  هک  نانچ  رهش  ياه  هبارخ  .تسا  هدوب  هدید  ار  نآ  دوخ  هک  دنک  یم  فصو  درخ  يرهش  ار  نآ 
ص291. تاقیلعت ، شخب  همانرفس ، ورسخ ، رصان  .تسا  عقاو 

ص164. همانرفس ، ورسخ ، رصان  - 6
.تسا ناجرا  یگنسرف  لهچ  رد  ناهفصا  هب  ناجرا  هار  ریسم  رد  ناغدرول ، ص165 . همانرفس ، ورسخ ، رصان  - 7

ص165. همانرفس ، ورسخ ، رصان  - 8

ص165. همانرفس ، ورسخ ، رصان  - 9
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(1) .تسا هدیسر  یم  ناهفصا  ناجنل و  هب  سپس  ناکرول و  هب  هیولیک  هوک  ياه  هندرگ 

طـسوت بآ  قیرط  زا  اـج  نآ  زا  (3) و  هرصب هب   (2) طساو زا  دوخ ، هار  ریـسم  رد  لاس 725  رد  هطوطب  نبا  دـش ، هراشا  هک  ناـنچمه 
روشعم  ) (6) لوجام هب  نادابآ  زا  و  نادابآ )  ) (5) نادابع هب  یتشک  طسوت  هّلبا  زا  سپس  دمآ و   (4) هّلبا هب  کچوک ) قروز  « ) قوبنص »

هب هذیا  زا  و  ریمالا ) لام   ) (9) هذیا هب  رتشوش  زا  و  رتشوش )  ) (8) رتست هب  اج  نآ  زا  و  زمرهمار )  ) (7) زمار هب  رهشهام  زا  و  رهـشهام ) ای 
.تفر  (10) ناهفصا

هذیا رتشوش و  هب  زمرهمار  هار  ریسم  ق ، متـشه ه .  نرق  رد  هطوطب  نبا  صوصخب  مجنپ و  نرق  رد  ورـسخرصان  رفـس  ریـسم  هب  هجوت  اب 
هدرک تمیزع  رتشوش  هب  زاوها  زا  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  میریذپب  هچنانچ  تسا و  هدوب  ناهفـصا  هار  لوادتم  ریـسم 

هن تسا  ناهفصا  هب  دادغب  هار  ریسم  دنا ، هدرک  هراشا  نادب  زین  یمالسا  لوا  نورق  ییایفارغج  عبانم  هک  نانچمه  ریسم ، نیا  ًاعون  دشاب 
.سراف هب  هرصب  هار  ریسم 

یم قارع  رد  طـساو  هب  اـج  نآ  زا  و  اریت »  » رهن هب  برغم  تهج  رد  هک  دوـب  یهار  زاوـها  زا  دـسیون : یم  هطبار  نیمه  رد  زین  جـنرتسل 
روپاشیدنج زا  اج  نآ  زا  دیسر و  یم  رتشوش  هب  درک و  یم  روبع  مرکم  رکسع  زا  ناتسزوخ و  تلایا  یسرک  زا  یلامـش  هار  نیا  تفر 

.تسویپ یم  طساو  هب  هک  دوب  يرگید  هار  اج  نآ  زا  تفر و  یم  بیط  هب  دش و  یم  هجوتم  رتخاب  تمس  هب  شوش  و 

يرتخاـب لامـش  لاـبج و  تلاـیا  رد  ناـگیاپلگ  هب  تشذـگ و  یم  رل » ياـههوک   » زا هک  دوـب  یهار  یـسّدقم  لوـق  هب  روپاشیدـنج ، زا 
هار مرکم  رکسع  زا  دیسر و  یم  ناهفصا 

ص:67

.2/1463 ناریا ، رد  وکسنوی  یّلم  نویسیمک  هرامش 22  هیرشن  رهشناریا ، - 1
.1/192 همانرفس ، هطوطب ، نبا  - 2

ص195. همانرفس ، هطوطب ، نبا  - 3

ص199. همانرفس ، هطوطب ، نبا  - 4

ص199. همانرفس ، هطوطب ، نبا  - 5

ص200. همانرفس ، هطوطب ، نبا  - 6

ص201. همانرفس ، هطوطب ، نبا  - 7

ص201. همانرفس ، هطوطب ، نبا  - 8

ص204. همانرفس ، هطوطب ، نبا  - 9
ص210. همانرفس ، هطوطب ، نبا  - 10
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لابج تلایا  زا  سپـس  تفر و  یم  جذیا  هب  رواخ  تهج  رد  هک  دنا ) هدرک  رکذ  نارگید  رفعج و  نب  همادق  ار  هار  نیا  و   ) دوب يرگید 
یهار همادا  عقاو  رد  لوفزد  رتشوش و  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  روبع  هجیتن ، رد  سپ   (1) .دش یم  یهتنم  ناهفصا  هب  هدرک  روبع 

.تسا هدش  یم  یهتنم  ناهفصا  يوس  هب  هک  تسا 

دزی ات  سراف  زا 

سراف يوس  هب 

هب ناریا  مهم  ياـهتلایا  زا  یکی  اـی  تختیاـپ و  ناوـنع  هب  فـلتخم  هنمزا  رد  تـسا و  یخیراـت  هـنیرید  هقباـس  ياراد   (2) سراف تلایا 
تیالو زا  نآ  یلامش  نکر  تسا ، نکر  دنچ  ياراد  همانزاریش  رد  يزاریـش  بوکرز  هتفگ  ربانب  سراف  دودح   (3)، هدمآ یم  باسح 

نکر ناجریـس ، بوص  ات  نامرک  لامعا  زا  یقرـش  نکر  نامرک ، دودح  ات  ایرد  رانک  زا  نآ  یبونج  نکر  هوقربا ، دودـح  ات  ناهفـصا 
(4) .تسا ناجرا  نامع و  يایرد  بوص  ات  ناتسزوخ  لامعا  زا  یبرغ 

ات يدنب  میسقت  نیا  دندرک و  میسقت  تیالو  جنپ  هب  ار  نآ  سراف  حتف  زا  دعب  ناناملسم 

ص:68

ص194؛ جارخلا ، باـتک  رفعج ، نب  همادـق  هب : دـینک  هاـگن  ص265 . یقرـش ، تفالخ  ياهنیمزرـس  یخیرات  يایفارغج  جـنرتسل ، - 1
نـسحا یـسدقم ، ص177 ؛ ضرـالا ، هروـص  لــقوح ، نـبا  ص95 ؛ کـلامملا ، کـلاسم  يرخطــصا ، ص188 ؛ هـسیفنلا ، قـالعالا 

.2/1463 ناریا ، رد  وکسنوی  یّلم  نویسیمک  هرامش 22  هیرشن  رهشناریا ، ،ص401 و 420 ؛ میساقتلا
قالطا ناریا  نیمزرس  هب  ار  نآ  هدش و  هدناوخ  نسات ، ياراپ  نیسرپ و  رسرپ ، سرپ ، هسراپ ، ناینانوی ، میدق  خیرات  عبانم  رد  سراف  - 2

ص88-9. ناریا ، دیدج  میدق و  ییایفارغج  قیبطت  هنطلسلادامتعا ، هب : .ك.ر  .دنا  هدرک 
؛ يرـصان همانـسراف  یئاسف ، نسح  ازریم  مجعلا ؛ راثآ  هلودلا ، تصرف  همانزاریـش ؛ يزاریـش ، بوکرز  هب : دینک  هاگن  عالطا  تهج  - 3

.سراپ میلقا  يوفطصم ، زاریش ؛ یماس ، یلع  نافرع ؛ رعش و  دهم  زاریش  يربرآ ، ناج  روتآ 
ص22-3. همانزاریش ، يزاریش ، بوکرز  - 4
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مود .تفر  یم  رامـش  هب  زین  سراف  تلاـیا  زکرم  دوب و  نآ  یـسرک  زاریـش  هک  هرخریـشدرا  هروک  لوا  دوب ، یقاـب  لوغم  موجه  ناـمز 
هک رخطصا  هروک  مراهچ  دوب و  مان  نیمه  هب  يرهش  نآ  یـسرک  هک  ناجرا  مّوس  .دوب  روپاش  رهـش  نآ  یـسرک  هک  هرخروپاش  هروک 

، مان نیمه  هب  يرهـش  هک  درجبراد  هروک  هرخالاب  دوب و  نایناساس  دـهع  رد  سراـف  تختیاـپ  سیلپ » سرپ   » یمیدـق رهـش  نآ  یـسرک 
.دوب نآ  یسرک 

مارهب دـیدج و  راثآ »  » نیب  ) ناذور تلایا  نینچمه  نآ و  تیالو  دزی و  رهـش  اـفلخ ، هرود  رد  هک  تشاد  رظن  رد  دـیاب  زین  ار  هتکن  نیا 
نرق رد  .دش  لابج  تلایا  ءزج  دزی  لوغم  موجه  زا  دعب  یلو  دش ، یم  بوسحم  سراف  تلایا  ءزج  رخطـصا و  هروک  زا  یتمـسق  دابآ )

: حرش نیا  هب  تشاد ، هزاورد  تشه  دوب و  ّتیعمجرپ  یلو  گنت  ياهرازاب  ياراد  تشاد و  تعسو  خسرف  کی  بیرق  زاریـش  مراهچ ،
هزاورد دوردـنم و  هزاورد  راوـک ، هزاورد  ملــس ، هزاورد  ناـسغ ، هزاورد  هناتــسآ ، دــنب  هزاورد  رتـشوش ، هزاورد  رخطــصا ، هزاورد 

(1) .ردنهم

سراف هب  زاوها  هار 

زا دـنناوت  یم  دـنور  یم  زاریـش  سراـف و  هب  زاوها  زا  هک  یناـسک  زین  هزورما  هتـشاد و  دوجو  هار  دـنچ  رخطـصا  سراـف و  هب  زاوها  زا 
دوجو دنا  هدرک  روبع  ریـسم  نیمادک  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  نیا  زا  یعالطا  عبانم  رد  .دـنوش  رهـش  نیا  دراو  هار  نیدـنچ 

نیا هنایم  ادتبا و  هب  تبسن  اریز  دنشاب  هتشذگ  زمرهمار  ناجرا ، هار  زا  ورم  هب  دوخ  یخیرات  رفس  رد  ترضح  دراد  لامتحا  یلو  درادن 
.اههار یسررب  حرش و  هب  میزادرپ  یم  ادتبا  .درک  میهاوخ  هراشا  اهنآ  هب  هک  میراد  تسد  رد  ترضح  نآ  روبع  زا  ییاهشرازگ  هار 

: تسا ریز  حرش  هب  جارخلا  باتک  رد  رفعج  نب  همادق  لقن  ربارب  زاریش  هب  زاوها  هار 

.خسرف ود  ( Djowyraul « ) لوریوج  » ات ( Souk-al-Ahwaz « ) زاوهالا قوس   » زا - 1

هک زاریش  زا  تسا  يا  هیحان  مزا  ، ) خسرف راهچ  ( Azam «) مزا  » ات لوریوج  زا  - 2

(2) (. تسا راگزاس  شیاوه  دراد و  اراوگ  ياهبآ 

ص:69

ص 267-9. یقرش ، تفالخ  ياهنیمزرس  یخیرات  يایفارغج  جنرتسل ، زا ، راصتخا  لقن  - 1
.1/49 نادلبلا ، تآرم  هنطلسلا ، دامتعا  - 2
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.خسرف راهچ   (1)« لباس  » ات مزا  زا  - 3

.خسرف هس  ( Karyat-al-Hobora « ) يرابحلا هیرق   » ات لباس  زا  - 4

.خسرف هس  ( Ain « ) نیع  » ات يرابحلا  هیرق  زا  - 5

.خسرف راهچ  ( Rama Hormoz « ) زمرهمار  » ات نیع  زا  - 6

.خسرف راهچ  کمن  يارحص  ای  (Wadi-al-Milh)(2)« حلملا يداو   » ات زمرهمار  زا  - 7

.خسرف ود  ( Zott « ) طز  » ات حلملا  يداو  زا  - 8

.خسرف هس  ( Khabaran « ) نارباخ  » ات طز  زا  - 9

.خسرف ود  هاگتحارتسا ، ای  ( Mostrah « ) حارتسم  » ات نارباخ  زا  - 10

.خسرف ود  ( Dihlyzan « ) نازیلهد  » ات حارتسم  زا  - 11

.خسرف هس  ( Kanaristan « ) ناتسرانک  » ات نازیلهد  زا  - 12

.خسرف هس   (3)« لیاسن  » ات ناتسرانک  زا  - 13

.خسرف جنپ   (4)« ناجرا  » ات لیاسن  زا  - 14

.خسرف تفه  ( Dasyn « ) نیساد  » ات ناجرا  زا  - 15

.خسرف شش  ( Bandak « ) قدنب  » ات نیساد  زا  - 16

.خسرف شش  ( Khan-hammad « ) دامح ناخ   » ات قدنب  زا  - 17

.خسرف هن  ( Amran « ) نارما  » ات دامح  ناخ  زا  - 18

.خسرف شش   (5)« ناگدنبون  » ات نارما  زا  - 19

.خسرف جنپ   (6)« ناگرک  » ات ناگدنبون  زا  - 20

.خسرف جنپ  ( Khararh « ) هرارخ  » ات ناگرک  زا  - 21

.خسرف جنپ   (7)« نالخ  » ات هرارخ  زا  - 22

ورم ات  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترجه  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comيایفارغج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 87 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2968/AKS BARNAMEH/#content_note_70_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2968/AKS BARNAMEH/#content_note_70_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2968/AKS BARNAMEH/#content_note_70_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2968/AKS BARNAMEH/#content_note_70_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2968/AKS BARNAMEH/#content_note_70_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2968/AKS BARNAMEH/#content_note_70_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2968/AKS BARNAMEH/#content_note_70_7
http://www.ghaemiyeh.com


ص:70

(. Sanabik  ) ای  Sabel - 1
.دنا هتفگ  مه  کمن  هّرد  - 2

(. Nasaiek  ) ای  Nasail - 3
(. Arrkan  ) ناغرا ای   Arrjan - 4

.ناجنبون ای   Noubandijan - 5
، همانـسراف یخلب ، نبا  .درب  یم  مان  خـسرف  هس  تفاسم  هب  ناجنوک  اـی  ناجـسوک »  » زا لزنم  ود  نیا  نیباـم  یخلب  نبا  . KarGun - 6

ص231.
، يومح توقای  ص455 ؛ میساقتلا ، نسحا  یسدقم ، هب : دینک  هاگن  .تسا  ( Khollar  ) رالخ لحم  نیا  حیحص  مان  . Khollan - 7

ص523. مجعلا ، راثآ  هلودلا ، تصرف  2/380 ؛ نادلبلا ، مجعم 
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.خسرف جنپ   (1)« میوج  » ات نالخ  زا  - 23

.خسرف جنپ  زاریش »  » ات میوج  زا  - 24

(2) .تسا خسرف  ودودص  زاریش  ات  زاوها  زا  نیاربانب 

حرـش رد  دـیآ  یم  رامـش  هب  سراف  ییایفارغج  یخیرات و  باتک  نیرتیمیدـق  وا  باتک  تقیقح  رد  هک  همانـسراف  بحاـص  یخلب ، نبا 
همادق فالخرب  دزادرپب ، کی  ره  تایئزج  حرش  هب  هک  نآ  نودب  درامش  یمرب  ار  لزنم  هدراهچ  زاوها )  ) ناتسزوخ هب  سراف  ياههار 

ار هتکن  نیا  هّتبلا  .تسا  هدرک  هراشا  زین  تایئزج  هب  هدرمـش و  لزنم  جـنپ  تسیب و  ار  زاریـش  ات  زاوها  لزاـنم  هک  جارخلا  رد  رفعج  نب 
نکمم ینامز  هلصاف  هدش و  هتـشون  ق  لاس 540 ه .  رد  همانـسراف  ق و  لاس 226 ه .  رد  جارخلا  باتک  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دـیابن 

يّوج تالّوحت  نینچمه  اههار و  يایفارغج  رد  نآ  تاریثأت  يداصتقا و  یعامتجا و  عاضوا  رد  یلامتحا  تارییغت  داـجیا  ثعاـب  تسا 
نارازگراک يارب  دایز  ّتقد  اب  هک  باتک  نیا  فیلأت  زا  وا  فده  اب  رفعج  نب  همادق  ینیبزیر  رگید  ییوس  زا  .دشاب  هدش  ییایفارغج  و 

.دوش یم  طوبرم  هدش  هیهت  یتایلام  ناّزیمم  یتموکح و 

« ناجرا  » و کناتسوب »  » ینعی ناتسزوخ  دحرس  ات  ار  زاوها  هب  زاریش  هار  یخلب  نبا 

ص:71

کلاسم يرخطـصا ، .دوش  یم  هدناوخ  مان  نیا  هب  هک  تسا  ینونک  میوگ »  » عقاو رد  هک  تسا  هدـمآ  مه  نیوج » . » Djowaim - 1
، يومح توقای  1-80 ؛ ، 77 ص 70 ، همانسراف ، یخلب ، نبا  ص44 ؛ کلامملاو ، کلاسملا  هبدادرخ ، نبا  ص120 و 122 ؛ کلامملا ،

هیرق ود  رالخ  میوج و  دیازفا : یم  یفوتسم  هّللادمح  . 214 ، 179 ص 177 ، بولقلا ، ههزن  یفوتسم ، هّللادمح  2/457 ؛ نادلبلا ، مجعم 
سراف تیالو  رثکا  رد  بایسآ  گنس  دنراد ، رارق  زاریش  قرش  هلصاف  رد  یخـسرف  ُهن  رد  یمود  یخـسرف و  جنپ  رد  یلوا  هک  دنا  مهم 

ندرک درآ  تهج  هب  دنرادن و  ایـسآ  یبآ  مک  زا  ناشیا  هک  نیا  بجع  تسین ، یلـصاح  نآ  زا  ریغ  ار  ناشیا  دوش و  یم  هدرب  رالخ  زا 
تفالخ ياهنیمزرـس  یخیرات  يایفارغج  جنرتسل ، هب  دـینک  هاگن  ص326 . بولقلا ، ههزن  یفوتـسم ، هّللادـمح  .دـنور  عضاوم  رگید  هب 
سلطا هب : دینک  هاگن  .دنا  هدش  عقاو  زاریـش  قرـش  يرتمولیک  ًابیرقت 29 و 64  ینونک  ياـه  هشقن  ربارب  رهـش  ود  نیا  ،ص 273 . یقرش

ص35. مّود ، پاچ  یسانشاتیگ ، ناریا ، ياههار 
ص26-8. جارخلا ، باتک  رفعج ، نب  همادق  - 2
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زاغآ کناتسب  زا  نآ  لزنم  نیلّوا  هک  تسا  گنسرف  ودو  تصش  دودح  يزیچ  عقاو  رد  اهنآ  كرتشم  ریسم  تسا و  هدرکن  رکذ  رتشیب 
.دوش یم  متخ  میوج  هب  و 

زاریش ات  ناتسزوخ  تاّدحرس 

.خسرف راهچ  ( Bostank « ) کناتسوب - » 25

.خسرف راهچ  ( Arrjan « ) ناجرا - » 26

.خسرف شش   (1)« كرزف - » 27

.خسرف راهچ  ( Habs « ) سبح - » 28

.خسرف راهچ   (2)« ههاص - » 29

.خسرف جنپ  ( Gonbad-Molghan « ) ناغلم دبنگ  - » 30

.خسرف شش   (3)« نشک - » 31

.خسرف راهچ  ( Khabdan « ) نادباوخ - » 32

.خسرف هس   (4)« ناجسوک - » 33

.خسرف راهچ  ( Deh-Gozaz-termardan « ) نادرم ریت  زازوگ  هید  - » 34

.خسرف جنپ  ( Khararh « ) هرارخ - » 35

.خسرف جنپ  ( Khollar « ) رالخ - » 36

.خسرف جنپ  ( Djowaim « ) میوج - » 37

زاوها هار  لزانم  تافاسم و  دوخ  باتک  رد  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترجه  زا  دعب  لاس   90 هسیفنلا ، قالعالا  رد  هتسر  نبا 
: دنک یم  رکذ  لیذ  حرش  هب  هناگادج  شخب  ود  رد  ار  زاریش  هب  زاوها  سراف و  هب 

ص:72

.كرزب ای   Fazrak - 1
.هماص ای   Sahha - 2
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.تسا هدش  عقاو  دشاب  یم  نورزاک  یهارود  نژرا و  تشد  هار  زا  زاریش  تمس  هب  زاوها  زا  هک  يرگید  هار  ریسم  رد  ، Koshan - 3
ص35. ناریا ، ياههار  سلطا  هب : دینک  هاگن 

.ناجنوک ای   Kosdjan - 4
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(1) .تسا ناجرا  زاوها  زا  دعب  سراف  هروخ  نیلّوا 

.خسرف شش  ( Azam « ) مزا  » ات زاوهالا  قوس  زا  - 1

.خسرف جنپ  ( Abgharin « ) نیرغبآ  » ات مزا  زا  - 2

.خسرف تشه  ( Khabaran « ) نارباخ  » ات نیرغبآ  زا  - 3

.خسرف شش  ( Balandjird « ) درجنالب  » ات نارباخ  زا  - 4

(2) .خسرف شش  ناجرا »  » ات درجنالب  زا  - 5

رگید هار 

.خسرف شش  مزا »  » ات زاوهالا  قوس  زا  - 1

.خسرف شش  نیع »  » ات مزا  زا  - 2

.خسرف شش  حلملا » يداو   » ات نیع  زا  - 3

.خسرف جنپ  نارباخ »  » ات حلملا  يداو  زا  - 4

.خسرف راهچ  ( Dihlizan « ) نازیلهد  » ات نارباخ  زا  - 5

(3) .خسرف تفه  ناجرا »  » ات نازیلهد  زا  - 6

رگید هار 

.خسرف هدجیه  زمرهمار »  » ات زاوهالا  قوس  زا 

.خسرف تفه  طز »  » ات زمرهمار  زا 

.خسرف تشه  لیبنس »  » ات طز  زا 

(4) .خسرف راهچ  ناجرا »  » ات لیبنس  زا 

زاریش هب  زاوها  هار 

.خسرف شش  مزا »  » ات زاوهالا  قوس  زا  - 1
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ص:73

ص231. همانسراف ، یخلب ، نبا  - 1
ص221. هسیفنلا ، قالعالا  هتسر ، نبا  - 2
ص221. هسیفنلا ، قالعالا  هتسر ، نبا  - 3
ص221. هسیفنلا ، قالعالا  هتسر ، نبا  - 4
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.خسرف جنپ  ( Abdin « ) نیدبع  » ات مزا  زا  - 2

.خسرف شش  زمرهمار »  » ات نیدبع  زا  - 3

.خسرف شش  طز »  » ات زمرهمار  زا  - 4

.دنا هتسب  حلملا  يداو  يور  رب  يزارد  لیوط و  لپ  تسا و  يروبعلا  بعص  بادرم  اج  نآ  رد 

.خسرف شش  نازیلهد »  » ات طز  زا  - 5

.خسرف تفه  ناجرا »  » ات نازیلهد  زا  - 6

هّرد يور  رب  لپ  نیا  تسا  هدش  هتخاس  گنس  زا  تسا و  عارذ  زا 300  شیب  نآ  لوط  هک  ناورسخ  هب  بوسنم  تسا ، یلپ  اج  نآ  رد 
.دراد رارق  ناجرا 

.خسرف جنپ  هرد »  » ات ناجرا  زا  - 7

.خسرف شش  ( Hir « ) ریه  » ات هرد  زا  - 8

.خسرف راهچ  ( Bandak « ) كدنب  » ات ریه  زا  - 9

(1) .خسرف تشه  ( Khanhammad « ) دامح ناخ   » ات كدنب  زا  - 10

زاریش هب  ناجرا  هار 

یلع ترضح  هاگمدق  زا  يراثآ  هزورما  هک  ییاج  ینعی  دوش  یم  عورش  ناهبهب )  ) ناجرا زا  هک  درب  یم  مان  يرگید  هار  زا  هتـسر  نبا 
.تسا اج  نآ  رد  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب 

: تسا لیذ  حرش  هب  خسرف  تصش  تفاسم  هب  لزنم و  هد  رد  هار  نیا 

.خسرف هد  ( Sirabur « ) روبریس  » ات ناجرا  - 1

.خسرف راهچ  ( Sibvyeh « ) هیوبیس  » ات روبریس  - 2

.خسرف راهچ  ( Darchand « ) دنچرد  » ات اج  نآ  زا  و  ( Muridistan « ) ناتسدروم  » ات هیوبیس  - 3

.خسرف شش  ( Khurabadan « ) نادابآروخ  » ات دنچرد  زا  - 4

.خسرف راهچ   (2)« ناگدنبون  » ات نادابآ  روخ  زا  - 5
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.خسرف راهچ  صوصللا  هاش  ای  نادزد » هاش   » ات ناگدنبون  زا  - 6

ص:74

.221-2 هسیفنلا ، قالعالا  هتسر ، نبا  - 1
.ناجنبون ای   Noubandadjan - 2
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.خسرف شش  ( Nay-Murgahn « ) ناغرم يان   » ات نادزد  هاش  زا  - 7

.خسرف جنپ  ( Kurabanahiyan « ) نایهانباروک  » ات ناغرم  يان  زا  - 8

.خسرف تشه  درجتسد »  » ات نایهانباروک  زا  - 9

(1) .خسرف هد  زاریش »  » ات درگتسد )  ) درجتسد زا  - 10

.دنک یم  رکذ  ار  زاریش  ات  ناتـسزوخ  هار  ریـسم  راصتخا  هب  هدرک  فیلأت  ار  نآ  ق  لاس 320 ه .  رد  هک  ملاعلا  لاکـشا  رد  زین  یناهیج 
یمرب ریز  حرـش  هب  خـسرف  تفاسم 57  هب  لزنم  هدزای  ار  زاریـش  ات  لزاـنم  دادـعت  و  لـیبس » رازاـب   » ار ناتـسزوخ  لزنم  نیلّوا  یناـهیج 

(2): درامش

زاریش هب  ناتسزوخ  هار 

.خسرف شش  ناجرا »  » ات لیبس ) قوس  « ) لیبس رازاب   » زا - 1

.خسرف تفه  نامدرک »  » ات ناجرا  زا  - 2

.خسرف راهچ  كدنب »  » ات نامدرک  زا  - 3

.خسرف تشه  دامح » ناخ   » ات كدنب  زا  - 4

.خسرف راهچ  ندناوخ »  » ات دامح  ناخ  زا  - 5

.خسرف راهچ  ناجنلون »  » ات ندناوخ  زا  - 6

.خسرف شش  ناکرک »  » ات ناجنلون  زا  - 7

.خسرف جنپ  ناجرج »  » ات ناکرک  زا  - 8

.خسرف راهچ  رالخ »  » ات ناجرج  زا  - 9

.خسرف راهچ  میوج »  » ات رالخ  زا  - 10

.خسرف جنپ  زاریش »  » ات میوج  زا  - 11

تخت زا  هک  یهار  زا  ناتساب  ناریا  خیرات  عبانم  میدرمشرب ، هک  ییاههار  رب  هوالع 

ص:75
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ص222. هسیفنلا ، قالعالا  هتسر ، نبا  - 1
هجیتن رد  گنسرف  راهچ  نیـسارات  نامدرک  زا  درب  یم  مان  زین  نیـسار »  » مان هب  یلزنم  زا  ناجرا  ات  نامدرک »  » نایم لباک  هخـسن  رد  - 2

، یناهیج نآ » عباوت  سراف و  يایرد   » شخب ياهتـشاددای  هب  دـینک  هاگن  .دوش  یم  خـسرف  کیو  تصـش  عومجم  رد  لزاـنم  تفاـسم 
ص126. يروصنم ،) زوریف  قیلعت  حیحصت و  هب  ، ) ملاعلا لاکشا 
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دنا هتشاگن  ناملسم  نانادیفارغج  هچنآ  اب  نآ  قیبطت  یـسررب و  رد  هک  دنا  هدرک  دای  هدوب ، لوادتم  شوش  ات  برغ  تمـس  هب  دیـشمج 
.تفای تسد  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  ریسم  قیقد  فشک  يارب  يا  هدنزرا  جیاتن  هب  ناوت  یم 

( یهاش هار  ، ) دیشمج تخت  هب  شوش  یناتساب  هار 

شوش - 1

زمرهمار - 2

( ناگرا  ) ناجرا - 3

نایلهف - 4

میوگ - 5

ءاضیب - 6

دیشمج تخت  - 7

سپ هدیـسر ، یم  يوالم  گنت  هب  بآ ) هز   ) باز دور  هار  زا  اج  نآ  زا  لبرا و  هب  سورات  هوک  هتـشر  یبونج  هنماد  رد  هک  یهاش  هار 
ناگرا هب  نوراـم  دور  هلاـبند  رد  زمرهمار  زا  هتفر و  یم  زمرهمار  هب  اـج  نآ  زا  هدـش و  یم  یهتنم  شوش  هب  رتخد  لـپ  زا  نتـشذگ  زا 

هرهز دور  هلابند  رد  اج  نآ  زا  هدیسر و  یم  يزورما  نایلهف  هب  هتفای و  یم  همادا  ناجرا ) )

ياـه هگلج  فرط  هب  اـج  نآ  زا  میوگ و  هب  هیولیک ) هوک  روـبعلا  بعـص  ياهناتـسهوک  زا  روـبع  و  « ) دروـم لـپ   » زا نتـشذگ  زا  سپ 
(1) .تسا هدش  یم  یهتنم  داگراساپ )  ) دیشمج تخت  هب  سپس  تشدورم و 

دوش یم  هظحالم  هک  روط  نامه  .تسا  ریز  حرـش  هب  هتـسر  نبا  لقن  ربارب  تسا  سراف  هیحان  نیلّوا  هک  ناهبهب )  ) ناجرا هب  شوش  هار 
دروم هدرک  فیلأـت  ار  دوخ  باـتک  هتـسر  نبا  هک  ق  لاس 290 ه .  ات  دراد و  یکرتشم  ياههاگلزنم  یناتـساب ، هار  اـب  یمیدـق  هار  نیا 

زا ام  دروآ و  یم  زاریش  هب  زاوها  هار  حرش  رد  زاریش ، هب  ناجرا  هار  ریسم  رد  هتسر  نبا  ار  هار  نیا  همادا  .تسا  هدش  یم  عقاو  هدافتـسا 
ریسم میناوت  یم  هار  ود  نیا  دنویپ 

هب کیدزن  قارع ، كاخ  رد  يا  هقطنم  زا  ناجرا  هب  شوش  هار  هک  دـنامن  هتفگان  .میهد  رارق  یـسررب  دروم  زاریـش  هب  شوش  زا  ار  هار 
(Badhibin « ) نیبذاب  » مان هب  ( Wacet « ) طساو »

ص:76

، ناریا یخیراـت  سلطا  2/1456 ؛ ناریا ، رد  وکـسنوی  یّلم  نویـسیمک  هیرشن 22  رهـشناریا ، ص2-361 ؛ سراپ ، میلقا  يوفطـصم ، - 1
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هرامش 6 و 7. هشقن  نارهت ، هاگشناد  ییایفارغج  هس�وم 
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(1) .تسا هدوب  طساو  هب  ناجرا  هارهاش  عقاو  رد  هک  هدش  یم  زاغآ 

سراف هیحان  نیلّوا  ناهبهب )  ) ناجرا هب  شوش  هار 

.خسرف تشه  روپاشیدنج »  » ات شوش )  ) سوس زا  - 1

.خسرف تشه  رتشوش ) « ) رتست  » ات روپاشیدنج  زا  - 2

.(2)« زاوهالا قوس   » ات رتست  زا  - 3

.خسرف هدزای  ( Kandal « ) لدنک  » ات زاوهالا  قوس  زا  - 4

.خسرف هن  زمرهمار »  » ات لدنک  زا  - 5

.خسرف هن  طز »  » ات زمرهمار  زا  - 6

.خسرف تشه  لیبنس »  » ات طز  زا  - 7

.خسرف راهچ  ناجرا »  » ات لیبنس  زا  - 8

( ناهبهب  ) ناجرا هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  دورو 

زاوها زا  ترضح  نآ  تکرح  ریسم  زا  اهنت  دنا و  هدرکن  يرکذ  ناجرا  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  فقوت  ای  روبع و  زا  میدق  عبانم 
ییایفارغج عبانم  یلو   (3) .دنا هتفگ  نخس  سراف  هب 

يایاقب رد  يدجسم  زا  نادلبلا ، تآرم  رد  هنطلسلادامتعا ، .دنا  هتفگ  نخس  مالـسلا  هیلع  ترـضح  فقوت  زا   (4) دیدج عبانم  یخرب  و 
نآ رد  ترـضح  رهـش ، نیا  زا  روبع  ماگنه  هک  درب  یم  مان  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  دجـسم  هب  فورعم  ناجرا ، یمیدق  رهش 

.تسا هدرازگ  زامن  دجسم 

، ناهبهب ات  نآ  تفاسم  هک  هیحان  نیا  میدق  رهش  .درذگ  یمن  نآ  رمع  زا  لاس  دصیس  زا  شیب  ًابیرقت  هک  تسا  يدابآون  رهـش  ناهبهب ،
مان ناجرا  تسین ، خسرف  کی  زا  هدایز 

ص:77

ص225. جارخلا ، باتک  رفعج ، نب  همادق  ناتسزوخ ؛ شخب  یقرش ، تفالخ  ياهنیمزرس  یخیرات  يایفارغج  جنرتسل ، - 1
ص220. هسیفنلا ، قالعالا  هتسر ، نبا  .تسا  هدماین  باتک  نتم  رد  تفاسم  - 2

، هّیصولا تابثا  يدوعـسم ، 2/6-255 ؛ داشرالا ، دـیفم ، خیـش  و 180 ؛  2/149 مالـسلا ، هیلع  اـضرلا  راـبخا  نویع  قودـص ، خیـش  - 3
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2/402 و 407. یفاک ، لوصا  ینیلک ، ص204 ؛
، نییان خـیرات  یغالب ، تّجح  دّیـس  سمـشلا ؛ علطم  زا  لقن  هب  ص243  مالسلا ، هیلع  اضر  ترـضح  یناگدنز  باحـس ، مساقلاوبا  - 4

.235-2/6
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يدجسم .درک  روبع  نارکا  زا  تفر  یم  سراف  تمـس  هب  ناتـسزوخ  زا  یتقو  ردنکـسا  .دنتفگ  یم  نارکا  ار  ناجرا  اهینانوی ، .تشاد 
هدرازگ زامن  دجسم  نیا  رد  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  هک  تسا  فورعم  دراد و  دوجو  ناجرا  ياه  هبارخ  رد 

(1) .تسا

دوخ نامز  رد  دجسم  نیا  دوجو  هب  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  تکرح  ریسم  ندرمشرب  نمض  زین  سمشلا  علطم  بحاص 
نآ .دنداد  روبع   (2) ناتـسبرع زاوها و  هب  اج  نآ  زا  هرـصب و  هب  هنیدم  زا  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دیوگ : یم  دنک و  یم  هراشا 
مه تسا  بوسنم  اضر  ترضح  هب  هک  يدجـسم  راثآ  دش و  یم  هدرمـش  زاوها  نیـشن  مکاح  دوب و  دابآ  ناجرا )  ) ناگرا رهـش  تقو 

(3) .دراد دوجو  ناجرا  رد  نونکا 

( ناهبهب  ) ناجرا هرابرد 

نادـلبلا مجعم  رد  يومح  توقای  کلامملا و  کلاسم  رد  يرخطـصا  هتفگ  ربانب  هک  یخیرات  هقباس  اب  تسا  يرهـش  ناگرا )  ) ناجرا
يارب ار  رهش  نیا  درک ، ریخست  ار  دمآ »  » و نیقرافایم »  » رهش دش و  زوریپ  مور  اب  گنج  رد  وا  هک  یماگنه  بساماج  تنطلس  نامز  رد 

(4) .تخاس مضنم  نآ  هب  ار  یعیسو  قطانم  سپس  درک و  انب  تشاد  مان  ناجرا  هک  دابق  دنزرف 

(5) .دش حتف  يرعشا  یسوموبا  صاعلا و  یبا  طسوت  ق  لاس 16 ه .  رد  ناجرا 

، زاریش رهشیر ، زاوها ، ياههزاورد  هب  روهشم  هتشاد و  هزاورد  شش  هک  هدش  دای  گرزب  يرهش  ناونع  هب  مراهچ  نرق  رد  رهش  نیا  زا 
(6) .تسا هدوب  ناگدننک ) لیک   ) نیلاّیکو نادیم  هفاصر ،

ص:78

.1/368 نادلبلا ، تآرم  هنطلسلادامتعا ، - 1
.دندیمان یم  ناریا  ناتسبرع  ای  ناتسبرع و  ار  ناتسزوخ  ًاقباس  - 2

.سمشلا علطم  زا  لقن  هب  ص243  مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  یناگدنز  باحس ، مساقلاوبا  - 3
ردپ زوریف  نبدابق  تسا  دقتعم  يزاریش  بوکرز  . 1/32 نادلبلا ، تآرم  هنطلسلادامتعا ، ص225 ؛ کلامملا ، کلاسم  يرخطصا ، - 4

ص31. همانزاریش ، يزاریش ، بوکرز  .تسا  هدرک  انب  ار  رهش  نیا  ناوریشونا 
ص24. همانزاریش ، - 5

،ص 290. یقرش تفالخ  ياهنیمزرس  یخیرات  يایفارغج  جنرتسل ، - 6
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الیتسا رهـش  نیا  رب  نایلیعامـسا )  ) هدحالم اهلاس  نیا  رد  اریز  هدرک ، فیـصوت  ناریو  ار  رهـش  نیا  متـشه  نرق  رد  یفوتـسم  هّللادـمح 
تراغ دروم  ار  نآ  ًاررکم  دنتشاد و 

(1) .دنداد یم  رارق 

نیا ق  لاس 795 ه .  رد  يدزی  یلع  نیّدلا  فرـش  راب ، نیلّوا  یلو  .دنا  هدرک  دای  ناجرا »  » مان هب  رهـش  نیا  زا  میدـق ، ناسیون  یفارغج 
(2) .دش روهشم  مان  نیمه  هب  خیرات  نآ  زا  داهن و  مان  ناهبهب  ار  رهش 

دنچ قباس  ناهبهب ، هیلاح  عضوم  رد  دـهد : یم  حرـش  نینچ  ار  ناهبهب  هب  ناجرا  ماـن  رییغت  تلع  نادـلبلا  تآرم  رد  هنطلـسلا ، داـمتعا 
نالف و سیئر  هب  فورعم  هک  هفوک  بارعا  زا  یضعب  هک  نآ  زا  دعب  دنا ، هدمآ  یم  تعارز  تهج  هب  ناجرا  زا  هک  دندوب  نیـشنرداچ 

هیلاـح عضوم  رد  دـندیرخ ، يداـیز  كـالما  دـندمآ و  ناـجرا  هب  هدرک  چوک  هفوک  زا   (3) رومیت ریما  مکح  هب  دـندوب  ناـمهب  سیئر 
هب هناخ »  » لحم نیا  رد  ام  دنتفگ  هفیاط  نیا  دنا  هدیمان  یم   (4)« ناهب  » ار رداچ  هایس  هک  ییاج  نآ  زا  دنتشاذگ و  يدابآ  يانب  ناهبهب 

ناهبهب لامعتـسا ، ترثک  زا  دـیدرگ و  ناهب » زا  هب   » هب موسوم  يداـبآ  اذـهل  میزاـس ) یم  رداـچ  هایـس  زا  رتهب   ) میزاـس یم  ناـهب »  » زا
(5) .دش

بحاص  (6) .دننک یم  ظفلت  ناغرا ) « ) ناقرا  » نایسراف ار  ناجرا  دسیون : یم  توقای 

ناجرا ار  نآ  بارعا  ، هدوب هاگرا  نآ  تختیاپ  هک  دابق  هروک  دسیون : یم  يرصان  همانسراف 

مان نامجرا »  » ناجرا و مان  هب  يا  هیحان  زا  دوخ ، همانسراف  رد  یخلب  نبا   (7) .دنتفگ

ص:79

ص177. بولقلا ، ههزن  یفوتسم ، هّللادمح  - 1
تفالخ ياهنیمزرـس  یخیرات  يایفارغج  جـنرتسل ، هب  دـینک  هاگن  نینچمه  و  دـعب ، هب   1/417 همانرفظ ، يدزی ، یلع  نیّدـلا  فرـش  - 2

،ص 291. یقرش
.درک تموکح  ات 807  لاس 783  زا  هک  تسا  نایرومیت  هلسلس  ناهاشداپ  زا  رومیت  ریما  - 3

.عطاق ناهرب  دیمع ، گنهرف  ادخهد ، همانتغل  هب : دینک  هاگن  .متفاین  جیار  ياه  همانتغل  رد  ار  ناهب  يوغل  ینعم  - 4
رد تالیا  دننام  نآ  یلاها  ناجرا ، رهـش  یبارخ  زا  دعب  دـسیون : یم  يرـصان  همانـسراف  . 1/368 نادلبلا ، تآرم  هنطلـسلا ، دامتعا  - 5

همانسراف یئاسف ، ینیسح  نسح  ازریم  هب : دینک  هاگن  .دنیوگ  ناهب »  » ار هایـس  رداچ  هیولیک  هوک  لها  دندرک و  لزنم  یتالیا  ياهرداچ 
.2/1474 يرصان ،

ص31. همانزاریش ، يزاریش ، بوکرز  1/31 ؛ نادلبلا ، تآرم  هنطلسلادامتعا ، زا  لقن  هب  - 6
، ضرـالا هروص  لـقوح ، نبا  ص32 ؛ همانزاریـش ، يزاریـش ، بوکرز  2/900 ؛ يرـصان ، همانـسراف  یئاـسف ، ینیـسح  نسح  ازریم  - 7

ص32.
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(1) .تفرگ هابتشا  ناجرا  اب  دیابن  ار  هقطنم  نیا  تسا و  قمرس  یکیدزن  رد  هیحان  نآ  هک  درب  یم 

(2) .تسا هدنام  رهش  نیا  رد  يزور  دنچ  هدرک و  ندید  رهش  نیا  زا  هدمآ  ناجرا  هب  شرفس  ریسم  رد  هک  ورسخرصان 

تمـس رد  ار  ناجرا  ات  ناهبهب  هلـصاف  مجعلا ، راثآ  رد  هلوّدـلا  تصرف  .تسا  هدوب  عقاو  ینونک  ناهبهب  یلاوح  رد  میدـق  ناجرا  رهش 
زا جنرتسل   (4) .دنک یم  رکذ  نآ  یبونج  تمس  رد  گنـسرف  مین  تفاسم  هب  يرـصان ، همانـسراف  (3) و  گنسرف کی  ناهبهب )  ) یقرش

ناجرا مراـهچ  نرق  رد  دـسیون : یم  يو   (5) .درب یم  مان  باط  هناخدور  رانک  رد  ناـجرا  زا  رت  نییاـپ  یلیم  دـنچ  هلـصاف  رد  ناـهبهب 
یگنس لپ  ود  رهش  کیدزن  تشاد ، رومعم  ياهرازاب  و  مالسلا )  هیلع  اضر  ماما  دجسم  ًالامتحا   ) بوخ يدجسم  .دوب  گرزب  يرهش 

يانب .تسا  یقاب  اهنآ  راثآ  زونه  دـنتفر و  یم  ناتـسزوخ  هب  اهلپ  نآ  يور  زا  هک  دوب  هدـش  هتخاس  باط ، هناـخدور  يور  رب  فورعم ،
نآ هرابرد  يرخطصا  دنا و  هتسناد  نایوما  نامز  رد  قارع  مکاح  فسوی  نب  جاّجح  کشزپ  یملید  هب  بوسنم  ار  لپ  ود  نآ  زا  یکی 

دناوت یم  تسد  رد  یقریب  اـب  راوسرتش  يدرم  هک  تسا  ناـنچ  نآ  يدـنلب  ماگداتـشه و  نآ  ضرع  هک  دراد  قاـط  کـی  دـیوگ : لـپ 
عقاو لبنس  هار  رس  رد  ناجرا  رهش  زا  باترپ  ریت  کی  هلصاف  هب  دش  یم  هدیمان  ناکث » لوپ   » هک لپ  نیا  دنک ، روبع  نآ  ریز  زا  هنادازآ 

دش و یم  هدیمان  هیورسکلا » هرطنق   » يورسخ لپ  دوب و  نایناساس  نامز  ياهانب  زا  تشاد و  لوط  عارذ  رازه  هس  زا  شیب  مود  لپ  .دوب 
(6) .تشاد رارق  نازیلهد  هیرق  هار  رس 

سراف یحاون  زا  هدوب و  سراف  ناتسزوخ و  طابترا  هارهاش  میدق  نامز  رد  ناهبهب 

ص:80

ص124. همانسراف ، یخلب ، نبا  - 1
ص165. همانرفس ، ورسخ ، رصان  - 2

ص410. مجعلا ، راثآ  هلوّدلا ، تصرف  - 3
.2/900 يرصان ، همانسراف  یئاسف ، - 4

،ص 291. یقرش تفالخ  ياهنیمزرس  یخیرات  يایفارغج  جنرتسل ، - 5
ص190 و 191. یقرش ، تفالخ  ياهنیمزرس  یخیرات  يایفارغج  جنرتسل ، 64 ؛ ، 54-5 ص43 ، ضرالا ، هروص  لقوح ، نبا  - 6
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(2) .تسا ناتسزوخ  ءزج  نونکا  یلو   (1) تسا هدمآ  یم  رامش  هب 

ات ناتـسزوخ  هار  هب  زین  لـقوح  نبا   (3) .تسا هتفر  یم  شوش  تمـس  هب  دیـشمج  تخت  زا  یهاـش ،» هار   » هب موـسوم  یهار  ناـجرا  زا 
زا ار  کسآ  هلوّدلا  تصرف  هنطلـسلادامتعا و   (4) .تسا هدوب  کَسآ »  » ناجرا زا  نآ  لزنم  نیلوا  دـیوگ  یم  دـنک و  یم  هراشا  هرـصب 

(5) .دننک یم  رکذ  زور ) ود   ) لزنم ود  ناجرا  ات  ار  نآ  هلصاف  دنرمش و  یمرب  زمرهمار  ناجرا و  هار  هنایم  زاوها و  یحاون 

زاریش هب  زاوها  ینونک  ریسم 

زا هار  ود  ره  هک  دراد  دوجو  هار  ود  لاپوک  زا  .تسا  رتمولیک  ودو  یـس  لاـپوک ، هب  اـج  نآ  زا  رتمولیک و  هدزون  تیرک »  » هب زاوها  زا 
زا هک  تسا  ینش  هار  کی  لگتفه  تمـس  هب  لاپوک  يرتمولیک  تفه  تسیب و  دودح  رد  .دنـسر  یم  زمرهمار  هب  هتلافـسا  هداج  قیرط 

داـتفه بیرق  تسا و  رت  ینـالوط  زمرهمار  هب  لاـپوک  میقتـسم  هار  یلو  دوـش ، یم  یهتنم  زمرهمار  هب  اـج  نآ  زا  و  هچبرم »  » هـب راـعی » »
تـشه هلـصاف  هب  کهوکود »  » زا نآ  لوادـتم  هار  هک  دراد  دوجو  هتلافـسا  یکاخ و  هار  دـنچ  ناـهبهب ، هب  زمرهمار  زا  .تسا  رتمولیک 

هب اج  نآ  زا  رتمولیک و  شش  شمرا » ، » رتمولیک هدراهچ  هلهک » ، » رتمولیک هدزناش  دابآ » ناطلس  ، » رتمولیک جنپ  دابآ » متـسر  ، » رتمولیک
هب هتلافسا  ینش و  هداج  هار  دراد ، ینـش  يا  هداج  تسا و  یمیدق  يریـسم  هک  دابآ  ناطلـس  هار  ریـسم  رد  .تسا  رتمولیک  ُهن  نازیاج » »
اج نآ  زا  دوش و  یم  یهتنم  هار  ود  هب  هتلافسا  هار  یکلوج »  » تمـس هب  نازیاج  رد  .دبای  یم  همادا  ناهبهب  یلاوح  ات  ددنویپ و  یم  مه 

همادا و  يراجاغآ »  » تمس هب  تسا  یهار 

رتمولیک هدزاود  دودح  هار  ریـسم  هک  دسر  یم  دـنلب » دـیب   » یلاوح هب  دـبای و  یم  همادا  هار  یکلوج  زا  .دوش  یم  متخ  ناهبهب »  » هب هار 
زا نورام  دور  .تسا  روهشم  هایس » هرک   » هب هک  دوش  یم  یهتنم  نورام  دور  باعشنا  رد  يا  هقطنم  هب  اج  نآ  زا  سپس  .تسا 

ص:81

ص23. همانزاریش ، يزاریش ، بوکرز  - 1
ص140. سراپ ، میلقا  يوفطصم ، - 2

هرامش 7. هشقن  ناریا ، یخیرات  سلطا  2/6-1455 ؛ رهشناریا ، - 3
ص30. ضرالا ، هروص  لقوح ، نبا  - 4

.1/15 نادلبلا ، تآرم  هنطلسلا ، دامتعا  ص401 ؛ مجعلا ، راثآ  هلودلا ، تصرف  - 5
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دوش یم  بعشنم  هایس  هرک  هب  دبای و  یم  دادتما  يرتمولیک  دنچ  هلصاف  رد  هداج  تازاوم  هب  ًابیرقت  دابآ  ناطلـس  زا  زمرهمار و  یلاوح 
هک دابآریخ  دور  رانک  زا  نآ  زا  يا  هبعش  و 

یهار ود  کی  زا  ناهبهب  تمـس  هب  هایـس  هرک  زا  هار  همادا  رد  .دـیامیپ  یم  هار  ناهبهب  يوس  هب  هدوب  روهـشم  باـط  دور  هب  میدـق  رد 
هدزون هلصاف  رد  .دراد  هلصاف  رتمولیک  شـش  ناهبهب ، ات  هک  ددنویپ  یم  يراجاغآ  ناهبهب -  هداج  هب  رتمولیک  هد  هلـصاف  هب  هتـشذگ و 

تـشدرس يوس  هب  بونج  تمـس  زا  دور  نیا  درذـگ ، یم  اج  نآ  زا  مان  نیمه  هب  زین  يدور  دراد و  رارق  دابآریخ  ناـهبهب  يرتمویلک 
دراد مان  هرهز  هک  يرتگرزب  دور  هب  دور  ود  ره  ددـنویپ و  یم  نآ  هب  كزر  بآ  مان  هب  يرگید  دور  تشدرـس  یلاوح  رد  دور و  یم 

.دسر یم  سراف  جیلخ  هب  ناجیدنه  قیرط  زا  ددنویپ و  یم  ناجیدنه  هب  دور ، نیا  دنزیر و  یم 

زا رتمولیک و  هدزناپ  تفاسم  اب  میور  یم  یـضوع » ناخ   » هب اـج  نآ  زا  تسا و  هار  رتمولیک  ود  تسیب و  رتشیل »  » تمـس هب  داـبآریخ  زا 
« ربکا هّللا   » ات سپـس  رتمولیک و  هدجیه  رفعج » هدازماما   » ات نادبنگ  ود  زا  .تسا  رتمولیک  هدـجیه  ناراسچگ ) « ) نادـبنگود  » ات اج  نآ 

« هتک  » ات سپس  رتمولیک و  ُهن  دمحا » ناخ   » ات اج  نآ  زا  رتمولیک و  ُهن 

اج نآ  زا  و  اپوک »  » ات رتمولیک  هدراهچ  تفاسم  هب  دبای  یم  همادا  ریسم  تسا .) هتک  يرتمولیک  جنپ  رد  تشاب   ) دراد هلصاف  رتمولیک  هد 
يرگید بونج و  تمـس  هب  هار  کی  هک  میـسر  یم  یهار  ود  کی  هب  مییامیپب  هک  رتمولیک  هدزاود  اج  نآ  زا  و  ون » هِد   » اـت رتمولیک  ُهن 

یم جوسای »  » هب اگروم »  » و راشبآ »  » زا رگید  هار  و  دابآرون »  » هب اـج  نآ  زا  و  ناـیلهف »  » هب لوا  هار  دـبای ، یم  دادـتما  لامـش  تمـس  هب 
هب تیاهن  رد  هار  ود  نیا  ياهتنا  هک  دور 

هزورما اما  دنک ، یم  باختنا  ار  هار  نیا  دورب  زاریش  هب  جوسای  ریسم  رد  زاوها  زا  دهاوخب  یـسک  رگا  هزورما  .ددرگ  یم  یهتنم  زاریش 
(1) .دنور یم  زاریش  هب  اج  نآ  زا  و  نژرا » تشد   » هب ناجیهاش » رانچ   » زا ینسمم ) « ) دابآرون  » ِهار نآ  تسا و  رتلوادتم  يرگید  هار 

ص:82

ياهلاس نیب  ترضح  نآ  هک  دشاب  یم  غارچهاش  یسوم  نبدمحا  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  یمارگ  ردارب  ریـس  طخ  ریخا  ریـسم  - 1
هاگن ...دـش  دودـسم  يو  رب  هار  ناینز ، ناخ  رد  نومأم  لماع  طسوت  هک  دوب  ناسارخ  مزاـع  شردارب  رادـید  يارب  ق  ات 203 ه .   201

، يرصان همانسراف  یئاسف ، نسح  ازریم  ص115 ؛ رواشیپ ، ياهبش  نیظعاولا ، ناطلس  ص445 ؛ مجعلا ، راثآ  هلودلا ، تصرف  هب : دـینک 
عماج یتاضور ، یلعدّمحم  11/276 ؛ راونالاراحب ، یسلجم ، ص10-8 ؛ هیدمحالا ، راثآ  یفیرش ، دّمحم  نیّدلا  لالج  دیس  ص154 ؛
رقاب ص14 ؛ لاـقملا ، هبخن  هموـظنم  يدرجورب ، ینیـسح  نیـسح  دیـس  ص294 ؛ یّـشکلا ، لاجرلا  یـشک ، دّـمحم  ص77 ؛ باسنالا ،

ءاملعلا لاوحا  یف  تانجلا  تاضور  يراسناوخ ، رقاب  دّمحم  2/5-472 ؛ مالسلا ، هیلع  مظاک  ماما  یناگدنز  زا  یلیلحت  یشیرق ، فیرش 
، رازملا راّوز  نع  رازوالا  ّطح  یف  رازالاّدش  يزاریـش ، دـینج  2/322 ؛ باقلالاو ، ینکلا  یّمق ، سابع  خیـش  1/60 و 692 ؛ تاداّسلاو ،

.دعب هب  ص289 
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هار نیا  .دوش  یم  بوسحم  رب  نایم  هار  زاریـش ، هب  جوسای  هار  هب  تبـسن  هک  دراد  دوجو  یمیدـق  یکاخ  هداج  کی  ریخا ، یهارود  زا 
رد قوف  هداج  ریسم  نایلهف »  » يادتبا زا  و  دراد ، هلصاف  یهارود  زا  رتمولیک  تفه  تفاسم  هب  نایلهف  ات  رتمولیک ، هلصاف 5  هب  يریسم  زا 

(1) «، کشار  » هب یهتنم  تسا و  یهار  راهچ  کی  هک  کلجنرس »  » و دورریز »  » تمس هب  اج  نآ  زا  دوش و  یم  زاغآ  روشدور »  » دادتما
و ناکدرا »  » هب لامش و  تمـس  هب  یکی  هار  ود  اج  نآ  زا  .دبای  یم  همادا  دابآ  نروس  زا  هار  ریـسم  دوش  یم  دابآ » نروس   » و پگ » هد  »
( لامش تمس  هب   ) ناکدرا ات  هتلافسا  هداج  رد  هار  اج  نیا  زا  ددنویپ ، یم  هتلافسا  هداج  هب  اج  نآ  زا  و  يدیکلام »  » هب میقتسم  يرگید 

هک ناتسلگ »  » ات رتمولیک و  تسیب  رالخ »  » یلاوح ات  زاریش  هب  نیلاد »  » زا هار  همادا  دراد و  هلصاف  رتمولیک  شش  تسیب و 

رتمولیک هدزاود  میوگ »  » ات تشه و  تالق » هداج   » يادتبا ات  ناتسلگ  زا  تسا و  رتمولیک  هسو  یـس  هدش  عقاو  هتلافـسا  هداج  ریـسم  رد 
هلـصاف رتمولیک  جنپ  دودح  زاریـش  ات  اج  نآ  زا  دـسر و  یم  نیزب »  » هب دـبای و  یم  همادا  رتمولیک  شـش  تفاسم  هب  هار  میوگ  زا  .تسا 
نایلهف زا  دیاب  میرذگب ، تسا  زاریـش  هب  زاوها  زورما  لوادتم  هار  هک  رهـشوب ) هداج   ) يرگید ریـسم  زا  میـشاب  هتـساوخ  رگا  اما  .تسا 

سپس و  مارهب » بارس   » تمس هب  رتمولیک  هدراهچ  تفاسم  هب  اج  نآ  زا  هدمآ و  ینسمم )  ) دابآرون هب  رتمولیک  هد  ندرک  يرپس  زا  دعب 
هدزای تفاسم  هب  اج  نآ  زا  و  نوگلگ »  » هب رتمولیک  هدزاود  تفاسم  هب 

هب بونج  تمس  هب  میدمآ  هک  یهار  دادتما  رد  هک  دراد  رارق  یهار  هس  کی  ریسم  رد  هقطنم  نیا  .مییایب  ناجیهاش » رانچ   » هب رتمولیک 
هدـجیه و  ناد » هرت   » اـت رتمولیک  هدزاود  تفاـسم  هب  ناـجیهاش  راـنچ  زا  هک  دوش  یم  یهتنم  زاریـش  هب  رگید  هار  دور و  یم  نورزاـک 

زا رتمولیک  یبیرقت 5  هلـصاف  اب  ناود  .دـسر  یم  هرمهوک »  » هب هک  تسا  ینـش  هداج  هار  ود  نیا  نایم  .دراد  هلـصاف  ناود »  » ات رتمولیک 
اج نآ  زا  دراد و  هلصاف  تایحلاوبا »  » فورعم گنت 

ص:83

.تسا هدوب  عقاو  داگراساپ  هب  شوش  هداج  یمیدق  یناتساب و  ياههار  ریسم  رد  کشار  - 1
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هب اج  نآ  زا  میـسر و  یم  همـشچ » لهچ   » هب رتمولیک  تشه  تفاسم  هب  اج  نآ  زا  و  نژرا »  » تشد هب  رتمولیک  شـشو  یـس  تفاسم  هب 
هدراهچ هلصاف  هب  اج  نآ  زا  و  دابآ » نیـسح   » تمـس هب  رتمولیک  راهچ  ندرک  یط  اب  سپـس  و  ناینز » هناخ   » هب رتمولیک  هدزاود  هلـصاف 

ات اج  نآ  زا  رتمولیک و  جنپ  نشک »  » ات خیش  هد  زا  میسر ، یم  خیش » هد   » هب رتمولیک 

(1) .تسا هار  رتمولیک  ود  دودح  زاریش 

مالسلا هیلع  ماما  تکرح  ریسم  زاریش و  ات  زاوها  ياههار  یسررب 

قوس تمـس  هب  یهار  اج  نآ  زا  ضرالا  هروص  رد  لقوح  نبا  لقن  ربارب  هک  کـبرا )  ) قبرا لـپ  ینعی  زاریـش  هب  زاوها  هار  يادـتبا  رد 
هب خـسرف  شـش  تفاـسم  هب  نآ  زا  دـعب  درب و  یم  ماـن  هاـگلزنم  نیلوا  ار  ناـکم  نیا  یناـهیج  .میهد  یم  همادا  ار  هار  تسا   (2) لیبنس

نیلوا ناونع  هب  ار  مزا » ، » هتـسر نبا  هلمج  زا  عبانم ، ریاس  اما   (3) .دنک یم  دای  تسا  ناجرا  نامه  هک  يدـعب  هاگلزنم  زا  ناجرا  تمس 
هار ریـسم  رد  دوجوم  لزانم   (6) .دـننک یم  رکذ  ار  لوریوج » ، » رفعج نب  همادـق  »(5) و  کناتـسوب  » یخلب نبا  (4) و  .دنا هدروآ  لزنم 

شیب رفعج  نب  همادق  .تسا  هدش  رکذ  ییاهتوافت  اب  نانادیفارغج  ياه  هتشون  رد  ناجرا  ات  زاوها 

رد  (8) هتسر نبا   (7) .تسا هلـصاف  لزنم  هدراهچ  وا  حرـش  ربارب  ناجرا  اـت  زاوها  زا  هک  يروط  هب  هدرمـشرب  ار  لزاـنم  نیا  نارگید  زا 
لزنم کی  اهنت  یخلب ، نبا  .درب و  یم  مان  لزنم  شـش  ات  راهچ  نیب  ار  ناجرا  ات  زاوها  لزانم  دنک  یم  رکذ  هک  یفلتخم  ياههار  حرش 

(9) .دنک یم  رکذ 

ص:84

.یسانشاتیگ هس�وم  سراف ، ناتسا  هشقن  نینچمه  ص6-34 و  یسانشاتیگ ، هس�وم  ناریا ، ياههار  سلطا  هب : دینک  هاگنآ  - 1
ص30. ضرالا ، هروص  لقوح ، نبا  - 2

ص107. ملاعلا ، لاکشا  یناهیج ، - 3
ص221. هسیفنلا ، قالعالا  هتسر ، نبا  - 4

ص231. همانسراف ، یخلب ، نبا  - 5
ص26. جارخلا ، باتک  رفعج ، نب  همادق  - 6
ص26. جارخلا ، باتک  رفعج ، نب  همادق  - 7

ص221. هسیفنلا ، قالعالا  هتسر ، نبا  - 8
ص231. همانسراف ، یخلب ، نبا  - 9
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هک یکرتـشم  لزاـنم  عوـمجم  رد  .دـنا  هدرکن  رکذ  هـلحرم  کـی  زا  شیب  زین  دــنا  هـتخادرپ  یناتــساب  ياـههار  رکذ  هـب  هـک  یعباـنم 
حرـش اب  لزانم  زاریـش ، هب  ناجرا  زا  .تسا  نازیلهد  حلملا و  يداو  طز ، زمرهمار ، مزا ، دـنا : هدرب  مان  ناجرا  ات  زاوها  زا  نانادـیفارغج 

یم جنرتسل  هک  يروط  هب  هدوب  نانادیفارغج  هجوت  دروم  سراف  ياههار  ریاس  زا  شیب  هار  نیا  دـیآ  یم  رظن  هب  تسا و  هدـمآ  يرتشیب 
ياـهباتک رد  رگید  ياـههار  همه  زا  شیب  تفر ، یم  ناتـسزوخ  ناـجرا و  هب  يرتخاـب  لامـش  تمـس  هب  زاریـش  زا  هـک  یهار  دـیوگ :

ياههاگلزنم زا  يا  هراپ  رکذ  رد  هک  دنچ  ره  هدیـسر ، ام  هب  هناگادج  حرـش  تشه  لقادح  نآ  هرابرد  هدـش و  هداد  حرـش  ییایفارغج 
يدزی یلع  نیّدـلا  فرـش  همانرفظ  باتک  رد  هدـش  هار  نیا  زا  هک  یفـصو  نیرخآ  .تسا  رظن  فـالتخا  عجارم  ياـهباتک  نیب  هار  نآ 

(1) .دنک یم  لقن  ناهبهب  هار  زا  زاریش  هب  زاوها  زا  لاس 759  رد  ار  رومیت  ریما  ریسم  هک  تسا 

هیلع اضر  ماما  هاگمدـق  هب  موسوم  تسا  یهاگمدـق  دـنا  هدرک  رکذ  نارگید  يومح و  توقاـی  هک  ناـنچ  نآ  میدـق  ناـجرا  رهـش  رد 
نشور ناجرا  هب  کبرا )  ) قبرا لپ  زا  ار  مالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  ریـسم  ناکم  نیا  رد  هاگمدق  نیا  دوجو  مالسلا (2) .

.دنک یم 

یلامـش هداج  هیلا  یهتنم  رد  هک  تسا  هوکربا  ای  هوقربا و  رهـش  هدـش  دای  نآ  زا  بوانت  هب  یلحم  خـیرات  عبانم  رد  هک  يدـعب  هاگمدـق 
.تسا ناسارخ  دزی و  ياهرهش  هب  زاریش 

تروص نیا  رد  هدومیپ  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  هک  دـشاب  يریـسم  ناـمه  هدـمآ ، ییاـیفارغج  عباـنم  رد  هک  یلوادـتم  ریـسم  رگا 
زا عبانم  يا  هراپ  رد  هک  ناسارخ  يوس  هب  تسا  یهار  هک  رخطصا  هزاورد  تمس  هب  اج  نآ  زا  زاریـش و  تمـس  هب  ناجرا  زا  ترـضح 

هدومرف و روبع  تسا ، روهـشم  ناسارخ ) هار   ) مان نیمه  هب  زین   (5) کلامملا کلاسم  (4) و  ملاعلا لاکشا   (3)، هسیفنلا قالعالا  هلمج 
.دنا هدیسر  هوقربا  هب 

ص:85

.دعب هب   1/114 همانرفظ ، يدزی ، نیّدلا  فرش  ص 319 ؛ یقرش ، تفالخ  ياهنیمزرس  یخیرات  يایفارغج  جنرتسل ، - 1
.1/368 نادلبلا ، تآرم  هنطلسلادامتعا ، - 2

ص221. هسیفنلا ، قالعالا  هتسر ، نبا  - 3
ص118. ملاعلا ، لاکشا  یناهیج ، - 4

ص115. کلامملا ، کلاسم  يرخطصا ، - 5
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(3)، دامح ناخ   (2) (، كدنب  ) (1) قدـنب دـنا ، هدرک  دای  نآ  زا  عبانم  بلاغ  هک  تسا  فورعم  هاگلزنم  دـنچ  زاریـش  ات  ناـجرا  هار  رد 
(12) (. میوگ  ) (11) میوج (10) و  رالخ  (9)، نالخ  (8)، هرارخ ، (7)( ناجرج  ) (6) ناکرک  (5) (، ناجنبون  ) (4)، ناگدنبون

هب ناهبهب )  ) ناجرا زا  هک  هار  ود  نیا  هدرب ، ماـن  ًاـمأوت  دـنک  یم  لـصّتم  زاریـش  هب  ار  ناـجرا  هک  ییهارود  زا  ار  هار  ریـسم  یخلب ، نبا 
ود دراد ، دادتما  زاریش  یلاوح  ات  مه  تازاوم 

هار ود  نیا  تسا ، هدمآ  اهنآ  رکذ  هناگادج  روط  هب  هیلوا  عبانم  رد  هک  تسا  یمیدق  هداج 

«، رالخ  » ریخا و هار  ریسم  رد  نشک » «، » ههاص «، » سبح «، » كزرف  » دنفورعم ناهبهب  زاریش ، و  جوسای )  ) ناکدرا زاریـش ، هار  هب  هزورما 
دوجو یهاش  هداج  هب  فورعم  یمیدـق  یهار  هار ، نیا  هنایم  رد  دـش  هتفگ  هک  ناـنچمه  .دـنراد  رارق  مود  هار  ریـسم  رد  و ...  میوج » »
ناریا نامز  رد  هار  نیا  هک  تشاد  رظن  رد  دیاب  .تسا  هدـش  یم  یهتنم  رخطـصا  تمـس  هب  ًامیقتـسم  زاریـش  هب  نتفر  نودـب  هک  هتـشاد 
قنور زا  ق و   . هنس 74ه رد  رهش  نیا  ثادحا  هب  هجوت  اب  نیاربانب   (13)، تسا هدوب  هدافتسا  دروم  زاریش  رهش  شیادیپ  زا  لبق  ناتساب و 
یلحم خیراوت  عبانم و  رد  همه  نیا  اب  هتـشادن ، ار  دوخ  قباس  قنور  نادنچ  يرجه  لاس 200  رد  هار  نیا  ًالامتحا  رخطصا  رهش  نداتفا 

نینچمه زاریش و 

ص:86

ص27. جارخلا ، باتک  رفعج ، نب  همادق  - 1
ص27. ملاعلا ، لاکشا  یناهیج ، ص222 ؛ هسیفنلا ، قالعالا  هتسر ، نبا  - 2

ص28. ملاعلا ، لاکشا  یناهیج ، ص222 ؛ هیسفنلا ، قالعالا  هتسر ، نبا  ص28 ؛ جارخلا ، باتک  رفعج ، نب  همادق  - 3
ص222. هسیفنلا ، قالعالا  هتسر ، نبا  ص231 ؛ همانسراف ، یخلب ، نبا  - 4

ص27. جارخلا ، باتک  رفعج ، نب  همادق  - 5

ص27. جارخلا ، باتک  رفعج ، نب  همادق  - 6

ص27. جارخلا ، باتک  رفعج ، نب  همادق  - 7

ص28. جارخلا ، باتک  رفعج ، نب  همادق  - 8

ص28. جارخلا ، باتک  رفعج ، نب  همادق  - 9
ص28. جارخلا ، باتک  رفعج ، نب  همادق  - 10

ص132. همانسراف ، یخلب ، نبا  نامه ، - 11
.2/456 رهشناریا ، - 12

رخطصا یناتساب  رهش  بونج  یخسرف  ُهن  رد  یفقث  فسوی  نب  جاّجح  ردارب  فسوی  نبدّمحم  طسوت  يرجه  لاس 74  رد  زاریش  - 13
ص132. همانسراف ، یخلب ، نبا  .دش  انب 
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.تسا هدشن  تبث  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  فقوت  ای  دورو و  زا  یشرازگ  هنوگ  چیه  عبانم  ریاس 

دنتفر و ناسارخ  تمس  هب  زاریـش ) هن   ) سراف قیرط  زا  زاوها و  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  دنهد  یم  عالطا  اهنت  یخیرات  عبانم 
.تفگ میهاوخ  نخس  دوخ  ياج  رد  لّصفم  روط  هب  هراب  نیا  رد 

زاریش

خیرات یّلحم  عبانم  رد  تسا و  هدـشن  تبث  یقثوم  شرازگ  عبانم  رد  زاریـش  هب  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  دورو  زا 
(1) .تسین بوسنم  ترضح  نآ  هب  يدوبدای  يانب  ای  هاگمدق و  چیه  رهش  نیا 

قیرط زا  ناهبهب )  ) ناـجرا زا  دـعب  هک  داـگراساپ  هب  زاوها  یناتـساب  هار  زا  ار  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  روبع  لاـمتحا  عوضوم  نیا 
دوجو یهار  ریـسم  نیا  همادا  رد  .دـهد  یم  تّوق  تسوـیپ  یم  رخطـصا  تشدورم  هگلج  هب  هیوـلیکهوک  هقطنم  یناتـسهوک  ياـههار 

نیا رد  .دراد  رارق  هوقربا  ای  هوکربا  رهش  نآ ، ریسم  رد  هک  ناسارخ  هار  هب  روهشم  تشاد ،

یناتساب رهش  زا  یشخب  هوقوبا  رهش  .دوش  یم  هدید  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  یهاگمدق  رهش 

رهش نیا  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  هب  بوسنم  هاگمدق  یسررب  زا  لبق  .دور  یم  رامش  هب  رخطصا 

.میزادرپ یم  رخطصا  هرابرد  یتاعالطا  حرش  هب 

رخطصا

لوا دـسیون : یم  يومح  توقای  .تسا  هتفرگ  رارق  سراف  رد  ییایفارغج  هجرد  ودو  یـس  ضرع  هجرد و  ُهنوداتفه  لوط  رد  رخطـصا 
(2) .تشاد رایسب  تلزنم  ناریا  مدرم  دزن  صخش  نیا  دوب و  يدادشیپ  ثرومهط  نبرخطصا  داهن ، ار  رخطصا  رهش  يانب  هک  یسک 

ص:87

راثآ هلودلا ، تصرف  يرصان ؛ همانسراف  یئاسف ، نیسح  ازریم  همانزاریـش ؛ يزاریـش ، بوکرز  همانـسراف ؛ یخلب ، نبا  هب : دینک  هاگن  - 1
.عبانم ریاس  و  لاح ، هتشذگ و  رد  زاریش  دادماب ، سراپ ؛ میلقا  يوفطصم ، زاریش ؛ یماس ، یلع  مجعلا ؛

ص130-1. ملاعلا ، دودح  یناهیج ، ص23 ؛ همانزاریش ، يزاریش ، بوکرز  1/1-90 ؛ نادلبلا ، تآرم  هنطلسلادامتعا ، زا : لقن  هب  - 2
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لاس رد  (1) و  .تفرگ تروص  يرعشا  یسوموبا  صاعلا و  یبا  نامثع  طسوت  ترجه  لاس 16  رد  مّود و  هفیلخ  دهع  رد  رخطصا  حتف 
يانب هلبنس  جرب  عولط  تقو  رد  رخطـصا ، بونج  یخـسرف  ُهن  رد  یفقث ، فسوی  نب  جاّجح  ردارب  فسوی  نبدّمحم  طسوت  يرجه   74

(2) .تساک رخطصا  قنور  زا  زوربزور  رهش  نیا  دش و  هتشاذگ  زاریش  رهش 

عیسو رایسب  نامز  نآ  رد  رخطصا  هک  تسا  نیا  دیآ ، یم  تسد  هب  رخطـصا  هرابرد  یمالـسا  لوا  نورق  نانادیفارغج  هتـشون  زا  هچنآ 
ریشدرا هب  و  یگرزب ، هب  دشاب  هروخ  ریشدرا  دنچ  گرزب ، تسا  يرهش  رخطـصا  دسیون : یم  کلامملا  کلاسم  رد  يرخطـصا  هدوب ،

دبیم و هثک  .دراد  هنیدآ  دجسم  هاگیاج  هس  دشاب  رخطصا  یحاون  رتگرزب  دزی  ثیح  ات  فاریـس ... ، زاریـش و  نوچ  تساهرهـش  هروخ 
دیلک و یسراپ  هب  دنرهش و  هراپ  ود  قمرس  دیلقا و  تسا  يرهـش  وقربا  دشاب ، گنـسرف  تصـش  رخطـصا  تیحان  رادقم  هرهب ، نییان و 

(3) ...دنناوخ همرس 

بارخ زا  مراـهچ  نرق  رد  لـقوح  نبا   (4) .تسا هدوب  لیم  کی  رهش  نیا  تعـسو  گنـسرف و  هدزاود  رخطـصا  ات  زاریـش  نیب  تفاسم 
نآ يراذگمان  تلع  ًالامتحا  هک   (5) درب یم  مان  ناسارخ  هزاورد  مان  هب  يا  هزاورد  زا  دیوگ و  یم  نخس  رخطصا  رهـش  يوراب  ندش 

دنک و یم  دای  رخطـصا  تعـسو  زا  زین  لقوح  نبا  .تسا  هتـشاد  رارق  ناسارخ  هار  ریـسم  رد  هک  هدوب  لیلد  نیا  هب  ناسارخ ، هزاورد  هب 
سراف ءزج  سپـس  تسا و  هدوب  نامرک  ءزج  هک  نادور  نینچمه  و  هرهب )  ) جرهف نییاـن و  دـبیم ، هثک و  نآ  هیحاـن  نیرتگرزب  هک  دزی 

(6) .درامش یم  رخطصا  یحاون  زا  ار  رگید  رهش  دنچ  هوقربا و  هدش و 

ص:88

ص24. همانزاریش ، يزاریش ، بوکرز  - 1
ناتساب تایفـشک  رد  ار  زاریـش  مان  دسیون : یم  يربرآ  ص111 ؛ کلامملا ، کلاسم  يرخطـصا ، ص132 ؛ همانـسراف ، یخلب ، نبا  - 2

ص40. زاریش ، يربرآ ، هب : .ك.ر  .تسا  هدمآ  ، Shira-its-ish تروص هب  یسانش ،
.9،10 هرامش 8 ، هشقن  ناریا ، یخیرات  سلطا  هب : .ك.ن  ص97-8 . کلامملا ، کلاسم  يرخطصا ، - 3

ص194. ضرالا ، هروص  لقوح ، نبا  1/103 ؛ نادلبلا ، تآرم  هنطلسلا ، دامتعا  ص 115 ؛ کلامملا ، کلاسم  يرخطصا ، - 4
ص194. ضرالا ، هروص  لقوح ، نبا  - 5

ص36. ضرالا ، هروص  لقوح ، نبا  - 6
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( هوقربا  ) هوکربا

ار هیوقربا  ای  هوقربا و  لقوح  نبا  .تسا  هدوب  رخطـصا  یمیدـق  رهـش  یحاون  عباوت و  زا  یکی  هوقربا  ای  هوکربا  دـش ، هتفگ  هک  نانچمه 
لامش رد  هوقربا   (1) .دنک یم  فیصوت  مراهچ  نرق  رد  دابآ  رومعم و  ياهرازاب  اب  رخطصا  رهش  موس  کی  هزادنا  هب  مکحتسم  يرهش 

هّللادمح (3) و  تسا هتفگ  نخس  رهش  نیا  رد  وکین  يدجسم  زا  یسدقم   (2) .هدش عقاو  دزی  رخطصا و  هار  همین  رد  دیب ) هد   ) ذیب هیرق 
زا دعب  دنتفگ و  یم  هوکرب »  » نآ هب  دـندوب و  هتخاس  یهوک  هنماد  رب  ادـتبا  رد  ار  هوقربا  دـسیون : یم  رهـش  نیا  صوصخ  رد  یفوتـسم 

نیدب و  دنامن ، دـنامب ، رگا  زور  لهچ  يدوهج »  » هوقربا رد  دـسیون : یم  يو  .دـنتخاس  ار  رهـش  تسا  نونکا  مه  هک  ییارحـص  رب  نآ 
رگید ياج  زا  رگا  تسین و  اج  نآ  رد  دوهج  ببس 

يورس تخرد  هتشاد و  یترهش  ناهج  رد  هک  تسا  يورس  اج  نآ  رد  .دننک  تدواعم  زور  لهچ  زا  دعب  دنور  عضوم  نآ  هب  یمهم  هب 
(4) .تسین نآ  لثم  نیمز  ناریا  رد 

هوقربا یخیرات  راثآ 

نب نسح  هربـقم   (5)، هوقربا عماـج  دجـسم  هلمج ، زا  دوش ، یم  هدـهاشم  فلتخم  نارود  یخیراـت  راـثآ  نآ  هموح  هوـقربا و  رهـش  رد 
دجسم مالسلا ، هیلع  رفعج  نب  یسوم  نبدمحا  هدازماما  لماک  یجاح  دجسم  رد ، رس  هرانم  هّیبطق ، نیمرحلا ) سوواط  رازم   ) ورسخیک

، بایسآ تشپ  ورس  قدص و  ریپ  ای  کسریپ  هب  روهشم  يرازم  يانب  نوریب ، دجسم  هب  موسوم  يدجسم  و  یلع ، دبنگ  دمحا ، هدازماما 
... هفص و(6) هوک  رد  یخیرات  ياهانب 

ص:89

ص50. ضرالا ، هروص  لقوح ، نبا  - 1
ص 305. یقرش ، تفالخ  ياهنیمزرس  یخیرات  يایفارغج  جنرتسل ، - 2

ص457. میساقتلا ، نسحا  یسدقم ، - 3
، یخلب نـبا  ص129 ؛ کـلامملا ، کـلاسم  يرخطـصا ، هـب : دـینک  هاـگن  نـینچمه  ص200 ، بوـلقلا ، هـهزن  یفوتـسم ، هّللادـمح  - 4

ص81 و 84. همانسراف ،
.دسر یم  ق   . لاس 738 ه هب  هوقربا  عماج  دجسم  تمدق  - 5

نیسح 3/226 ؛ ناریا ، راثآ  نارگید ، رادگ و  هردنآ  1/335 و 360 ؛ دزی ، ياهراگدای  راشفا ، جریا  هب : .ك.ر  رتشیب  عالطا  تهج  - 6
، يزاریش بوکرز  ص56-49 ؛ ضرالا ، هروص  لقوح ، نبا  264 ؛ ، 255 ، 246 ، 124 ، 95 ص53 ، دزی ، دیدج  خیرات  بتاک ، یلع  نب 
371؛ ، 367 ، 295-310 ، 54-59 همانـسراف ، یئاسف ، 164 ؛ ، 124 ، 1/121 همانـسراف ، یخلب ، نبا  9-117 ؛ ، 85 ص 22 ، همانزاریش ،

6-2 و 331-327. سراپ ، میلقا  يوفطصم ، 1266 ؛ ، 1246 ، 1244 ، 1243 ، 1238 ، 899 ، 2/867 دزی ، ياهراگدای 
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هوقربا رد  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  هاگمدق 

یلو تسا  جردنم  یشرازگ  نآ  هبیتک  رب  هک  دراد  رارق  رهـش  نیا  هموح  رد  نوریب  دجـسم  هب  فورعم  يدجـسم  دزی  یخیرات  راثآ  رد 
رد دجسم  نیا  .دیآ  یم  تسد  هب  نآ  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  فقوت  ای  روبع و  زا  یمهبم  تاعالطا  یگتخیر  لیلد  هب  هنافـسأتم 

تصش یبیرقت  ضرع  هب  طخ  هتشر  هس  رد  قّرعم  یـشاک  زا  يا  هبیتک  تسا  هناخمرگ  ناویا و  طایح و  ياراد  دراد و  رارق  رهـش  رانک 
یتاعالطا نآ  زا  هدـش و  بصن  دجـسم  يدورو  رد  رـس  یناشیپ  رب  دیفـس  یبآ و  ياهگنر  هب  رتم و  جـنپ  يزارد  رتم و  یتناـس  جـنپ  و 

هب یخیرات 

: تسا حرش  نیا  هب  نآ  نتم  .دیآ  یم  تسد 

هّللا

هانپ تفالخ  دـهع  رد  هناطلـس  مظع  هنأش و  ّزع  ّتیدمـص  ترـضح  نوچ  .میلعلا  عیمـسلا  تنا  ّکنا  اّنم  لبقت  اـّنبر  نیعملاو  ّقفوملاوه 
قیفوت هک  هیع  س)  ) هّلل رتم ) یتناس  تصـش  هزادـنا  هب  یگتخیر  (... ) (ن اطلـس لالج  لازال  مایا  نیطالـس  ملعا  مظعا و  مالـسا  هاـشداپ 
دجـسم ِرد  رب  یگتخیر ) رتم  مین  ،... ) تداع هوقربا  زا  روبع  نامز  رد  دومرف  قیفر  دـیدجت  هب  ياج  ره  هب  تقو و  ره  هب  ریخ  تاراـمع 

رازم لـباقم  هب  تخاـس و  تسا  مالـسا  راعـشا  زا  هک  راـنم  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  موصعم  ماـما  لزنم  هک  دوـمن  كّربـت 
ثیدـحلاراد و رارقلاراد و  دجـسم و  اضاعبا )؟( هک  اـمن  گنـس  رـس  رد  دـعب  ار  ینیّدـلا  سیئر  هناـخ  یناـقوف و  يدجـسم  هیـسوواط 

(1) )...( .روکذم و دجسم  هب  لصّتم  ناکد  ود  ...نیا  م  رتم ...) یتناس  تصش  هزادنا  هب  یگتخیر   ) شلا هدایسلاراد و 

( دزی  ) هثک هب  زاریش  هار 

ص:90

.357-1/8 دزی ، ياهراگدای  راشفا ، جریا  - 1
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: دنک یم  نایب  نینچ  تسا  فورعم   (2) ناسارخ هار  هب  هک  ار  دزی )  ) (1) هثک هب  زاریش  هار  يرخطصا 

هدش عقاو  یعفترم  رایسب  هوک  هنماد  رد  هک  زاریش  لامش  قرشم و  نایم  تسا  يا  هبصق  ناقرز  گنسرف ، شش  ناقرز »  » ات زاریش  زا  - 1
(3) .تسا

.خسرف شش   (4)« رخطصا  » ات ناقرز  زا  - 2

.خسرف راهچ  هیرقریب »  » ات رخطصا  زا  - 3

.گنسرف تشه   (5)« دنمهک  » ات هیرقریب  زا  - 4

.گنسرف تشه  دیب ) هد  « ) دیب هید   » ات دنمهک  زا  - 5

.گنسرف هدزاود  هوقربا »  » ات دیب  هید  زا  - 6

.گنسرف هدزیس  ریش ) هد  « ) ریش هید   » ات هوقربا  زا  - 7

.گنسرف شش  روح )  ) (6)« زوج  » ات ریش  هید  زا  - 8

.گنسرف شش  سوجم » هعلق   » ات زوج  زا  - 9

.گنسرف جنپ  هثک » رهش   » ات سوجم  هعلق  زا  - 10

.گنسرف تفه  هزیخبآ »  » ات هثک  زا  - 11

.گنسرف شش  دزی »  » ات هزیخبآ  زا  - 12

(7) .تسا گنسرف  تفهوداتشه  هلمج  تسا و  سراپ  لامعا  رخآ  نیا 

: دنک یم  رکذ  لیذ  حرش  هب  تسا  ناسارخ  هار  نامه  هک  هثک  هب  زاریش  تافاسم  لزانم و  زا  یفصو  مراهچ  نرق  رد  زین  لقوح  نبا 

ص:91

.دنا هدرک  رکذ  رخطصا  ای  دزی و  زا  یتلایا  یخرب  دزی و  میدق  مان  ناونع  هب  نانادیفارغج  زا  یخرب  ار  هثک  - 1
.عبانم ریاس  ص155 و  کلامملا ، کلاسم  يرخطصا ، - 2

ص130. مجعلا ، راثآ  هلودلا ، تصرف  - 3
نبا هب : .ك.ر  .دـنک  یم  رکذ  خـسرف  راهچ  تفاسم  هب  رخطـصا  ات  ناـقرز  لـصاف  ّدـح  رد  تسوداـپ »  » ماـن هب  ار  یلزنم  یخلب  نبا  - 4

ص232. همانسراف ، یخلب ،
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ص232. همانسراف ، یخلب ، نبا  کنمهک ، - 5
، یخلب نبا  کـنمهک ، .دـنک  یم  رکذ  خـسرف  ُهن  ار  دزی  اـت  اـج  نآ  زا  خـسرفراهچ و  ار  تسب » هرموـت   » اـت ریـش  هید  زا  یخلب  نـبا  - 6

ص232. همانسراف ،
ص 155. کلامملا ، کلاسم  يرخطصا ، - 7
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.تسا بذع  يداو  رب  یلزانم  ياراد  ناقرز  خسرف ، شش  ناقرز  ات  زاریش  - 1

.خسرف شش  رخطصا  هب  ناقرز  زا  - 2

.خسرف راهچ   (1)« ریت  » هیرق هب  رخطصا  زا  - 3

.خسرف تشه  کنهک (2)  ات  ریت  هیرق  زا  - 4

.خسرف تشه   (3)« ذیب  » هیرق ات  کنهک  زا  - 5

.خسرف هدزاود  هیوقربا »  » ات ذیب  هیرق  زا  - 6

.خسرف هدزیس   (4)« ریش هید   » ات هیوقربا  زا  - 7

.خسرف شش  روج »  » ات ریش  هید  زا  - 8

.خسرف شش  سوجم » هعلق   » ات روج  زا  - 9

.خسرف جنپ  دزی  هموح  رد  هثک » رهش   » ات سوجم  هعلق  زا  - 10

اج نیا  تسا و  ریجنا  ناتخرد  نآ  ياـه  هراـنک  رب  هک  دراد  يا  همـشچ  اـه و  هبق  هریجنا  خـسرف ، شـش   (5)« هریجنا  » اـت دزی  زا  و  - 11
(6) .تسا خسرف  داتشه  ًاعومجم  هار  همه  درادن و  يا  هیحان  نیا  زج  تسا و  سراف  هطقن  نیرخآ 

(7) .درامـش یمرب  گنـسرف  راهچ  هاجنپ و  ار  دزی  هب  زاریـش  تفاـسم  دـنک و  یم  رکذ  لزنم  ُهن  رد  ار  دزی  هب  زاریـش  لزاـنم  یخلب ، نبا 
هار دسیون : یم  دنک و  یم  هراشا  یناتـسبات  هار  یناتـسمز و  هار  هب  یمالـسا  هیلوا  نورق  نانادیفارغج  زا  هناگادـج  لقن  ود  رد  جـنرتسل 
زا تفر و  یم  رخطصا  هب  هک  دوب  يرواخ  لامش  تمس  هب  زاریش  هار  تشذگ ، یم  اه  هگلج  اهتشد و  زا  هک  یناوراک  هار  ای  یناتسمز 

فرط هب  یلـصا  هار  اما  تفر ، یم  دزی  هوقربا و  هب  هک  دش  یم  ادـج  یهار  تسار  تسد  زا  اج  نیا  رد  دیـسر و  یم  دـیب  هد  هب  اج  نآ 
هار هب  تساوخدزی  رد  سپس  تشذگ و  یم  هدابآ  هیرق  قمرس و  زا  هدیچیپ و  پچ 

ص:92

.تسا هدمآ  زین  ریب ، - 1
.تسا هدمآ  مه  کیمهک  دیمهک ، دنمهک ، - 2

ص305. یقرش ، تفالخ  ياهنیمزرس  یخیرات  يایفارغج  جنرتسل ، هب : .ك.ر  .تسا  دیب » هد   » نامه ذیب »  » هیرق - 3
.دنیوگ یم  ریش » هد   » هزورما هک  تسا  نامه  ریش » هید  - » 4

.تسا هدمآ  مه  هزیخبا  - 5

ورم ات  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترجه  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comيایفارغج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 117 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2968/AKS BARNAMEH/#content_note_92_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2968/AKS BARNAMEH/#content_note_92_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2968/AKS BARNAMEH/#content_note_92_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2968/AKS BARNAMEH/#content_note_92_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2968/AKS BARNAMEH/#content_note_92_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2968/AKS BARNAMEH/#content_note_92_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2968/AKS BARNAMEH/#content_note_92_7
http://www.ghaemiyeh.com


ص 52-3. همانرفس ، لقوح ، نبا  - 6
ص232. همانسراف ، یخلب ، نبا  هب : .ك.ر  - 7
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هار هب  موسوم  یناتساب  هار  زا  ناتـساب  ناریا  عبانم  رد   (1) .دیسر یم  ناهفصا  هب  هتـشذگ  هشموق  زا  اج  نآ  زا  تسویپ و  یم  یناتـسبات 
.تسا هدمآ  نایم  هب  نخـس  تفر ، یم  ناسارخ  هب  ریوک  هار  قیرط  زا  دزی و  هب  اج  نآ  زا  و  هوکربا )  ) هوقربا هب  داگراساپ  زا  هک  یهاش 

نیا

هب ار  یناتسمز  هار  زا  رتهاتوک  يریسم  تفر و  یم  تساوخدزی  هب  نییام  زا  یناتـسبات  هار  تشاد ، یناتـسمز  یناتـسبات و  ریـسم  ود  هار 
ای هشموـق   ) هشمق هب  اـج  نآ  زا  هتـشذگ و  تساوـخدزی  شک و  یلوـک  هندرگ  زا  یناتـسمز  هار  درک و  یم  یط  سراـف  لامـش  تـمس 

(2) .دش یم  یهتنم  ناهفصا  ناجنل و  هب  نآ  قیرط  زا  و  اضررهش )

دزی هب  زاریش  ینونک  هار 

هب تسار  تمس  زا  دیلقا  یلاوح  رد  دبای و  یم  دادتما  سراف  ناتسا  لامش  هب  هداج  نیا  .دراد  دوجو  یلصا  هداج  کی  دزی  هب  زاریش  زا 
ناتسا هب  یلصا  هداج  ریسم  همادا  .دوش  یم  یهتنم  دزی  ناتسا  هب  سپس  هوقربا و  تمـس  هب  اج  نآ  زا  دچیپ و  یم  یقرـش  لامـش  بناج 
سپـس تسا  هار  ناقرز  رهـش  اـت  رتمولیک  یـس  زاریـش  زا  .دور  یم  ناریا  یلامـش  يزکرم و  ياهرهـش  ریاـس  هب  اـج  نآ  زا  ناهفـصا و 

دیـشمج تخت  ات  رتمولیک  هدـفه  اج  نآ  زا  دور ، یم  یبرغ ) لامـش   ) پچ تمـس  هب  یهار  اج  نیا  رد  تشدورم ، ات  رتمولیک  هدزناـش 
هدزناپ نادیس  ات  دیشمج  تخت  زا  هدش ، عقاو  یلصا  هداج  زا  جراخ  رد  هک  تسا  متـسر  شقن  رتفرط  نآ  رتمولیک  دنچ  دراد و  هلـصاف 

لوشدرک ات  اج  نآ  زا  رتمولیک و  راهچو  تسیب  رهش  تداعس  ات  اج  نآ  زا  تسا ، هلصاف  رتمولیک  هدزای  دنویـس  ات  اج  نآ  زا  رتمولیک و 
داـبآرداق هب  اـج  نآ  زا  .تسا  هدـش  عقاو  یلـصا  هداـج  زا  جراـخ  هقطنم  نیا  يرتمولیک  تشه  رد  داـگراساپ  .تسا  رتمولیک  هدـجیه 

دیب هد  زا  .دراد  تفاسم  رتمولیک  جنپ  لهچ و  دیب  هد  ات  اج  نآ  زا  رتمولیک و  هدزای  ناگدید  ات  تسا و  هار  رتمولیک  هدزناپ 

ص:93

ص51؛ کلامملاو ، کلاسملا  هبدادرخ ، نبا  هب : دـینک  هاگن  ص319 و  یقرش ، تفالخ  ياهنیمزرـس  یخیرات  يایفارغج  جنرتسل ، - 1
، يرخطصا ص7-196 ؛ جارخلا ، باـتک  رفعج ، نـب  همادـق  ص201 ؛ بوـلقلا ، ههزن  یفوتـسم ، ص457 ؛ میساقتلا ، نسحا  یـسدقم ،

ص 132-3. کلامملا ، کلاسم 
، یقرـش تفالخ  ياهنیمزرـس  یخیرات  يایفارغج  جنرتسل ، ص2-361 ؛ سراپ ، میلقا  يوفطـصم ، 2/1463 ؛ رهـشناریا ، هب : .ك.ر  - 2

ص302 و 304.
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رد .تسا  هار  رتمولیک  هدزناپ  هروخ  هناخ  ات  اج  نآ  زا  رتمولیک و  هدزناپ  شک  یلوک  هندرگ  ات 

هار دابآ  ضیف  ات  رتمولیک  جنپو  یـس  نآ  هتلافـسا  ریـسم  اما  دـسر ، یم  هوکربا  یلاوح  هب  هک  تسا  یمیدـق  یکاخ  هداج  کی  اج  نیا 
، دور یم  تساوخدزی  تمس  هب  هار  همادا  دوش و  یم  فرحنم  هداج  پچ  تمـس  رد  دیلقا  تمـس  هب  یهار  نآ  زا  رتالاب  یمک  تسا و 

هب رتمولیک  ود  هغارف و  هب  رتمولیک  هدفه  ندومیپ  اب  دابآ  ضیف  زا  هار  دزی  تمس  هب  نتفر  يارب 

...يریوک هیشاح  رد  رهش  نیا  زا  هار  .تسا ) اج  نیا  رد  مالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  هب  موسوم  یهاگمدق   ) .درذگ یم  هوکربا 
هک دسر  یم  ریـش  هد  هب  خرـس  ناکرابنا  بآ  دابآ و  سیئر  دابآ ، شمـش  قطانم  ندومیپ  اب  دبای و  یم  دادتما  هوکربا  ریوک  هب  موسوم 

هک دراد  دوجو  یکاخ  یعرف  هداج  ود  ریش  هد  زا  .دراد  هلصاف  هوکربا  ات  رتمولیک  ُهنو  هاجنپ  ًاعومجم 

هاـشارف داـبآ و  ضیف  کـشرز ، هّرد  داـبآ ، نیـسح  قطاـنم  ندومیپ  اـب  تفت  اـت  هار  همادا  دـنوش ، یم  یهتنم  تسار  پچ و  تمـس  هب 
تسیب دودح  دزی  ات  تفت  زا  .تسا  رتمولیک  کی  تصش و  تفاسم  هب  تسا .) اج  نیا  رد  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  هاگمدق  )

(1) .تسا هتفرگ  رارق  نآ  ریسم  رد  دابآریخ  دابآ و  نیز  هب  فورعم  ياتسور  ود  هک  دراد  هلصاف  رتمولیک  جنپ  و 

ص:94

.یسانشاتیگ هس�وم  ناریا ، ياههار  سلطا  هب : دینک  هاگن  - 1
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ص:95
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ناسارخ ات  دزی  زا 

دزی

فقوت و لحم  زا  دوبدای  هاگمدق و  دنچ  هتفر  یم  رامش  هب  رخطصا  رهـش  عباوت  یحاون و  زا  يراگزور  دوخ  هک  دزی  یمیدق  رهـش  رد 
( دزی  ) ریوک تمس  زا  ترضح  نآ  روبع  رب  عبانم  دیکأت  هب  هجوت  اب  هک  دراد  دوجو  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترـضح  روبع 
هب ادـتبا  رتشیب  عالطا  يارب  دزی  رد  هدـنام  اجب  راثآ  نیا  یـسررب  زا  لـبق  اـّما  .دوش  یم  هدوزفا  اههاگمدـق  نیا  راـبتعا  رب  ورم ، يوس  هب 

.میزادرپ یم  اههاگمدق  لزانم و  اههار و  حرش  هب  سپس  درک و  میهاوخ  هراشا  رهش  نیا  یخیرات  هقباس 

نآ هب  دـندرک و  قالطا  دزی  تیالو  رب  ار  هثک  دنتـشاذگ ، رهـش  نیا  رب  ار  دزی  مان  نوچ  دـندناوخ و  یم  هثک »  » میدـق ناـمز  رد  ار  دزی 
(1) .دنتفگ دزی  هموج  ای  هموح 

نسح نبدّمحم  .دنهد  یم  تبسن  ردنکسا  نامز  هب  ار  رهـش  نیا  يانب  دزی ، رهـش  داجیا  شیادیپ و  یگنوگچ  حرـش  رد  یخیرات  عبانم 
هراب نیا  رد  دنشاب  یم  يرجه  مهن  نرق  ناخّروم  زا  هک  دزی  دیدج  خیرات  رد  بتاک  یلع  نب  نیسح  دزی و  خیرات  رد  يرفعج 

هب رگا  هک  دنتشون  همان  وا  هب  افخ  رد  باراد  ناگنهرس  زا  يا  هدع  دش  زاغآ  باراد  ردنکسا و  نایم  گنج  هک  یماگنه  دنـسیون : یم 
ناگنهرس برح  زور  رد  ماجنارس  داد و  هماندهع  اهنآ  هب  ردنکسا  میناسر و  یم  لتق  هبار  باراد  ام  یـشخبب  یتکلمم  ام  زا  مادک  ره 

دیسر و باراد  نیلاب  هب  ردنکسا  لاح  نآ  رد  دندز ، مخز  وا  رب  دندرک و  باراد  دصق 

ص:96

هرامش 8. هشقن  ناریا ، خیرات  سلطا  هب : .ك.ن  ص 306 ؛ یقرش ، تفالخ  ياهنیمزرس  یخیرات  يایفارغج  جنرتسل ، - 1

ورم ات  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترجه  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comيایفارغج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 122 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2968/AKS BARNAMEH/#content_note_96_1
http://www.ghaemiyeh.com


باراد مروآ ، ياج  هب  ار  وت  تیصو  نم  ات  نک  تیـصو  نونکا  مدرکن و  ار  وت  دصق  نم  دندرک و  افج  وت  اب  وت  موق  هک  تساوخ  رذع 
.دنیامنن مادقا  دوخ  نادنوادخ  نوخ  هب  ناگدنب  رگید  ات  ناسر  صاصق  هب  ارم  ناگدنشک  تفگ : وا  هب 

اب هک  نآ  رگید  دنامب و  یقاب  ام  هناخ  رد  تنطلـس  دوش ، رهاظ  وا  زا  يدنزرف  نوچ  ات  هک  دروآ  دوخ  دـقع  هب  ار  مرتخد  هک  نآ  رگید 
موق اب  وت  زا  دعب  ات  نک  ییوکین  نم  موق 

دامتعا اهنآ  هب  هک  ار  باراد  ناگنهرس  زا  یضعب  ردنکـسا  نآ  زا  دعب  درک و  لمع  باراد  تیـصو  هب  ردنکـسا  .دننک  ییوکین  مه  وت 
دزی رهـش  نونکا  هک  ناسارخ  نابایب  رـس  هب  نوچ  .دش  ناسارخ  هجوتم  مجع ) قارع   ) قارع زا  درب و  ناسارخ  يوس  هب  دوخ  اب  تشادن 

ار تعامج  نآ  دناشنب و  اج  نآ  ار  دوخ  نآ  زا  یسک  دندرک و  يراج  يرهن  دنتخاسب و  يا  هعلق  ات  دومرفب  هاگرکشل  هب  دیسر ، تسا 
« هثک  » ار ماقم  نآ  دینادرگ و  نکاس  اج  نآ  رد 

.دنناوخ یم  نینرقلاوذ  نادنز  ار  نآ  هک  تسا  دزی  ترامع  لوا  نیا  داهن و  مان 

تسه و دنیوگ  ار )  ) دالب ضرع  لوط و  هک  کلامملا  کلاسم  نادـلبلا و  حیرـص  رد  هثک  رکذ  تسین و  دزی  رکذ  نامّدـقتم  بتک  رد 
تعارز تراـمع و  دـندش و  عمج  اـج  نآ  رد  یتعاـمج  دـش و  روـمعم  هثک  نیا  ردنکـسا  زا  دـعب  تسا و  دزی  تراـمع  لوا  هثک  نیا 

رذـن تفگ  دـمآ ، قفاوم  ار  يو  هثک  ياوه  بآ و  دیـسر  هثک  هب  نوچ  دیـسر ، مارهب  رـسپ  درجدزی  هب  تنطلـس  هک  یماـگنه  دـندرک ،
ار دزی  هلبنـس  علاـط  هب  ناـمّجنم  درک و  عمج  ار  کـلامم  ناراـمعم )  ) ناـیاّنب و  نادزی ، ماـن  هب  مزاـسب  يرهـش  ماـقم  نیا  رد  هک  مدرک 

تخاسب ار  هدیب » ، » هدیب دنزاسب  ماقم  هس  هک  درک  رما  ادقع »  » و دبیم » «، » هدیب ( » ياهمان هب   ) ار دوخ  گنهرـس  هس  درجدزی  ...دنتخاسب 
رد .دوب  روهـشم  هواس  يایرد  هب  ایرد  نیا  دوب و  ایرد  رانک  هد  هس  ره  نیا  تخاسب  ار  ناربگ » هد   » ادقع تخاسب و  ار  دـبیم » ، » دـبیم و 

نرق رد  لقوح  نبا   (1) ...دـش کشخ  تفر و  ورف  نیمز  هب  ایرد  نآ  دـش  دـّلوتم  ردام  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ام  ربماـیپ  هک  بش  نآ 
اب مکحتسم  تخاس و  شوخ  یناکم  ار  دزی  يرجه  مراهچ 

يروانهپ ضبر »  » رد هک  تسا  يدجـسم  کیدزن  اه  هزاورد  نیا  زا  یکی  نوچ  دـسیون : یم  و  دـنک ، یم  فیـصوت  نینهآ  هزاورد  ود 
(2) .دنیوگ دجسم  هزاورد  ار  نآ  دراد  رارق 
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اج نآ  رد  هک  نآ  تهج  دوب  ماخ  تشخ  زا  دزی ) رهـش   ) نآ يرهاظ  تارامع  رثکا  دـسیون : یم  بولقلا  ههزن  رد  یفوتـسم ، هّللادـمح 
درذگ و رهـش  نایم  رد  رایـسب  تاونق  اهزیراک و  زا  شبآ  تسا و  كاپ  کین و  يرهـش  تسا و  تّوق  هب  شَلِگ  دشاب و  مک  یگدنراب 

(1) .دنا هتخاس  اهضوح  اهبادرس و  نآ  رب  مدرم 

دزی زا  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  روبع 

ترـضح نآ  روبع  رکذ  هب  اهنت  تسا و  هدـماین  نایم  هب  یمان  تحارـص  هب  هیلّوا  عبانم  رد  دزی  زا  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  روبع  زا 
: دسیون یم  صفح  نبدّمحم  زا  لقن  هب  قودص  خیش  .دنا  هدرک  هراشا  نابایب  ای  ریوک و  کی  زا  مالسلا  هیلع 

ترضح اب  ینابایب  رد  یتعامج  نم و  تفگ : مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  نسحلا  یبا  ترـضح  حلاص  دبع  زا  يرادتـسود  ای  یمالغ 
ام يارب  ار  یعـضوم  ترـضح  .میدیـسرت  دوخ  رب  هک  نیا  ات  دیـسر  ام  ياهناویح  اـم و  هب  یتخـس  یگنـشت  میدوب ، مالـسلا  هیلع  اـضر 

دوخ ياهناویح  میدیماشآ و  میدیـسر و  بآ  هب  میتفر و  عضوم  نآ  هب  ام  دـیبایب ، بآ  هک  عضوم  نآ  رد  دـیورب  دومرف  درک و  فصو 
نامه يوجتسج  هب  ار  ام  ترضح  میدرک و  چوک  اج  نآ  زا  دندش ، باریس  دندوب  ام  هارمه  هک  هلفاق  لها  مومع  میدرک و  باریـس  ار 

نیا درم  نآ  .میدـیدن  يزیچ  رتش  کـشپ  زجب  میتفاـین و  همـشچ  زا  يرثا  میتفرگن و  هجیتـن  دوخ  يوجتـسج  زا  یلو  درک ، رما  همـشچ 
هب ارم  يربنق »  » درم نآ  درک و  یم  رکذ  دوب  هتشذگ  شرمع  زا  لاس  تسیبودصکی  دودح  هک  ربنق  نادنزرف  زا  يدرم  يارب  ار  ثیدح 

نآ تمدخ  رد  درم  نآ  اب  زین  نم  تفگ  داد و  ربخ  دایز  مک و  نودب  ثیدح  نیا  لثم 

(2) .تفر یم  ناسارخ  يوس  هب  رفس  نآ  رد  راوگرزب  نآ  هک  داد  ربخ  ارم  يربنق  درم  نآ  و  مدوب ، راوگرزب 
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هک يا  هقطنم  رد  ناـبایب ، ریوک و  نیا  هک  دـسر  یم  رظن  هب  (1) و  .دنا هدرک  نایب  یبلاطم  دزی  رهش  هب  ترـضح  دورو  زا  دیدج ، عبانم 
هک نابایب  نیا  زا  ار  ناسارخ  هب  سراف  هار  ریـسم  ییایفارغج  عبانم  رد  اریز  دشاب ، هدش  عقاو  تسا  فورعم  مهدـفه » میلقا   » هب عبانم  رد 

.دنا هدرک  رکذ  تسا  هدش  عقاو  نآ  نایم  رد  دزی  رهش  هزورما 

ناسارخ سراف و  نایم  نابایب 

هب قلعتم  ینامز  هک  دـنرب  یم  مان  تسا  ناسارخ  سراف و  نایم  يا  هقطنم  هک  مهدـفه » میلقا   » ماـن هب  يا  هقطنم  زا  میدـق  نانادـیفارغج 
دودح .دنهد  یم  هئارا  يا  هدنزرا  تاعالطا  نآ  كانرطخ  نماان و  ياههار  هقطنم و  نیا  فیـصوت  رد  هدوبن و  اهتیالو  زا  مادک  چـیه 

هب لامش  بناج  زا  هدوب و  ناشاک  مق و  ير ، سموق ، هب  یهتنم  نآ  برغم  ناتسیس و  زا  یشخب  نارکم و  قرشم ، بناج  زا  هقطنم  نیا 
هدـش یم  یهتنم  ناهفـصا  زا  یتمـسق  سراـف و  ناـمرک و  هب  بونج ، بناـج  زا  ناتـسیس و  زا  یتمـسق  ناـسارخ ، نیمزرـس  زا  یـشخب 

(2) .تسا

تسا و ادـج  یمالـسا  ياهنیمزرـس  ياهنابایب  زا  ناـبایب  نیا  دنـسیون : یم  يرجه  مراـهچ  نرق  نانادـیفارغج  زا  یناـهیج  يرخطـصا و 
یگدـنز اج  نآ  رد  نامدرم  دـنراد و  هناشاک  هناخ و  اج  نآ  رد  بارعا  هک  نمی  زاجح و  هماهت ، دـجن ، ياه  هیداب  اهنابایب و  فالخرب 

(3) .تسا رایسب  نآ  نانزهار  نادزد و  مک و  اهنآ  نامدرم  دنک و  یمن  یگدنز  نابایب  نیا  رد  یسک  دننک ، یم 

رد ار  ّتینما  هک  یناراد  هار  لیلد  نیمه  هب  درادن  قلعت  تکلمم  کی  هب  نابایب  نیا  هک  دناد  یم  نینچ  ار  تیعـضو  نیا  ببـس  یناهیج 
.دنرادن دوجو  دننک  رارقرب  هقطنم  نیا 

دورب يرگید  تکلمم  هب  دنک و  يدزد  دیایب و  تکلمم  کی  زا  يدزد  رگا  دیازفا  یم  يو 

ص:99
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ار نآ  دورب و  اج  نآ  هب  دناوت  یمن  یسک  هک  يروط  هب  هدش  فیصوت  مزیه  فلع و  یب  تخـس   (1)« هزافم  » نابایب نیا  .تسا  نامارد 
رد رگم  دوش ، یمن  تفای  بآ  اج  نآ  رد  اریز  هدـش ، نییعت  صخـشم و  یهار  رد  مه  نآ  يراـب ، ناـیاپراهچ  رتش و  اـب  رگم  دـیامیپب ،

(2) .دوش یم  كاله  دوش  مگ  ای  دنکن و  روبع  اههار  نآ  زا  یسک  رگا  تسا و  لوادتم  هک  یهار 

ياه هرخص  ياراد  اما  تسین ، گرزب  نادنچ  هوک  نیا  .دنمان  هوک  سکرک  ار  نآ  هک  دنتـسه  یهاگهانپ  ياراد  نابایب  نیا  رد  نادزد 
هّرد رد  یلو  دـنناوخ  یم   (3)« هدی بآ   » ار نآ  هک  تسا  یبآ  اج  نآ  رد  .تسا  گنـسرف  ود  دودـح  نآ  تعـسو  هک  تسا  يا  هدـنرب 

نابایب نیا  رد  .تفای  ناوت  یمن  ار  وا  دوش  ناهنپ  نآ  رد  یـسک  رگا  تسا و  راوشد  هوک  نیا  يالاب  نتفر  .تسا  كدـنا  اهبآ  نآ  ياه 
رب هک  ییاهاج  زا  یناهیج ، هتفگ  هب  .دراد  رارق  جینـس  مان  هب  يرهـش  ناتـسیس  هار  رب  ناـمرک  یلاوح  رد  دراد و  دوجو  ییاـه  هدـکهد 

»(4) و هدنو ، » دزی نییان ، ناهفصا ، سراف و  تمس  رد  هتسویپ ، ینادابآ  هب  یـضعب  ای  تسا و  ینادابآ  کیدزن  تسا و  نابایب  نیا  رانک 
نانمـس و راوخ و  ناشاک ، مق و  ناهفـصا و  سراف و  بناج  زا  ریـشامرن و  روار و  صیبخ و  ناـمرک  بناـج  زا  دـشاب و  یم  ناتـسدرا 

(5) .نیاق تیرک و  سبط و  نوت و  ناتسهق و  ناسارخ  بناج  زا  ماطسب و  ناغماد و 

یم مان  يرجه  لوا  نرق  رد  هدـش  یم  یهتنم  یهاش  هداج  هب  هک  یعرف  گرزب  هداج  زا  لـقوح  نبا  هبدادرخ و  نبا  زا  لـقن  هب  رلوپـشا 
هتـسد شیازفا  هطـساو  هب  يدوزب  اّما  دـش ، یم  یهتنم  روباشین  هب  دزی  قیرط  زا  زاریـش و  زا  یعرف  گرزب  هداج  نیا  دـسیون : یم  درب و 
هکلب دـندرک ، یم  يریگ  ناگورگ  طقف  هن  نانزهار  اریز  دـش ، هدافتـسا  لـباقریغ  سبط  دزی و  نیب  گرزب  ریوک  رد  نارگتراـغ  ياـه 

هب یعیجف  وحن  هب  زین  ار  رفاسم  نادرم 
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(1) .دندناسر یم  لتق 

( ناسارخ يوس  هب  دزی  زا   ) ریوک هار 

رد دـش  یم  یهتنم  ناتـسیس  نامرک و  ير و  ناهفـصا و  نیئان و  ناسارخ و  هب  ناسارخ  سراف و  نیبام  ریوک  نابایب و  زا  هک  ییاـههار 
مالسلا هیلع  اضر  ترضح  روبع  ریسم  یسررب  رد  هک  ناسارخ  هب  دزی  هار  ریسم  حرش  هب  اهنت  ام  (2) و  هدش رکذ  میدق  ییایفارغج  عبانم 

: تسا ترابع  هار  نیا  ریسم  یناهیج  لقن  ربانب  .میزادرپ  یم  تسا  هجوت  دروم 

.ناراب بآ  زا  یضوح  تسا و  يا  همشچ  اج  نادب  لزنم و  کی   (3)« هریجنا  » ات دزی  زا  - 1

(5) .تسا نآ  رد  هناخ  تسیود  دودح  دننک و  يرادماد  تعارز و  اج  نآ  رد  هک  تسا  یهد  قنارخ   (4) «. قنارخ  » ات هریجنا  زا  - 2

ود دشابن و  سک  چیه  اج  نآ  (6) و  تسا لزنم  کی  دیفس » هایس و  لت   » ات قنارخ  زا  - 3

.ناراب بآ  زا  تسا  ضوح 

ینکـس نآ  رد  درم  دـصراهچ  هک  بآ  همـشچ  نادابآ و  تسا  یهد  اج  نآ  تسا ، لزنم  کـی  دـنغاس »  » اـت دیفـس  هایـس و  لـت  زا  - 4
.دنراد

(7) .تسا یلزنم  ارسناوراک و  اج  نآ  رد  تسا و  هاچ  زا  اج  نآ  بآ  تسا ، لزنم  کی  ماداب » تشپ  طابر   » ات دنغاس  زا  - 5

ص:101

.9 هشقن 8 ، ناریا ، یخیرات  سلطا  هب : .ك  ن .  . 263-2/4 یمالسا ، نیتسخن  نورق  رد  ناریا  خیرات  رلوپشا ، دلوترب  - 1
ص یقرش ، تفالخ  ياهنیمزرس  یخیرات  يایفارغج  جنرتسل ، ص9-156 ؛ ملاعلا ، لاکـشا  یناهیج ، هب : .ك.ر  رتشیب  عالطا  تهج  - 2

ص186-91. کلامملا ، کلاسم  يرخطصا ، ص9-143 ؛ ضرالا ، هروص  لقوح ، نبا  52-349 ؛
ص189. کلامملا ، کلاسم  يرخطصا ، هزیخبآ » - » 3

ص147. ضرالا ، هروص  لقوح ، نبا  ص189 ؛ کلامملا ، کلاسم  هنازخ » - » 4
ص189. کلامملا ، کلاسم  يرخطصا ، .تسا  نابایب  هلحرم  کی  هنازخ  ات  هزیخبآ  زا  - 5

ص189. کلامملا ، کلاسم  يرخطصا ، .دشاب  نابایب  هلحرم  کی  - 6
ص189. کلامملا ، کلاسم  يرخطصا ، .تسا  نابایب  هلحرم  کی  دّمحم  طابر  ات  ماداب ، تشپ  طابر  ات  دنغاس  زا  - 7
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.تسه تشک  بآ و  همشچ  ار  ناشیا  دشاب و  درم  یس  اج  نآ  تسا و  لزنم  کی  دّمحم » طابر   » ات ماداب  تشپ  طابر  زا  - 6

(1) .تسا گیر  گنسرف  ود  رادقم  تسا و  یبآ  همشچ  تسین ، یسک  اج  نآ  رد  تسا و  لزنم  کی  گیر »  » ات دّمحم  طابر  زا  - 7

.تسا یهوک  بآ و  همشچ  تسین ، یسک  اج  نآ  رد  لزنم و  کی  بلهم »  » ات گیر  زا  - 8

.نآ نابهاگن  سک  راهچ  هس  (3) و  دنا هدرک  چگ  تسا و  هتخپ  تشخ  زا  طابر  لزنم و  کی   (2)« ناروح طابر   » ات بلهم  زا  - 9

.تسین سک  چیه  تسا و  مرگ  بآ  همشچ  اج  نادب  لزنم و  کی   (4)« هرخدار همشچ   » ات ناروح  طابر  زا  - 10

اج نآ  رد  تسا و  سبط  نآ  يوـس  کـی  رب  گرزب ، تـسا  یهد  اـج  نآ  هـلحرم و  کـی   (5)« نارداتـشب  » ات هرخدار  همـشچ  زا  - 11
ترامع و تشک و  بآ و  درم و  دصیس 

(6) .تسا نایاپراهچ 

یشاوم تعارز و  ترامع و  نکاس و  سک  دصناپ  بیرق  هک  نادابآ  تسا  یهد  اج  نآ  تسا و  لزنم  کی  نب »  » ات نارداتـشب  زا  - 12
.دراد

.تسا بآ  هاچ  تسین و  نکاس  یسک  اج  نآ  رد  لزنم ، کی  هیوداز »  » ات نب  زا  - 13

.تسا نکاس  سک  راهچ  هس  تعارز و  كدنا  تسا و  ناور  بآ  اج  نآ  رد  لزنم و  کی   (7)« رگنز طابر   » ات هیوداز  زا  - 14

ص:102

، يرخطـصا .گنـسرف  ود  رادـقم  هب  تسا  یگیر  گـیر  تسین و  مدرم  نکیل  ییارـسناوراک  تسه و  یبآ  ضوـح  لزنم  نـیا  رد  - 1
ص 190. کلامملا ، کلاسم 

ص147. ضرالا ، هروص  لقوح ، نبا  ناروخ ، طابر  - 2
ص190. کلامملا ، کلاسم  يرخطصا ، - 3
،ص190. کلامملا کلاسم  ترخآ ، داز  - 4

ص147. ضرالا ، هروص  لقوح ، نبا  ،ص190 ؛ کلامملا کلاسم  هب : .ك.ر  .تسا  هدمآ  مه  نارذاتشب  نارداتسب و  - 5
ص148. ضرالا ، هروص  لقوح ، نبا  - 6

ص148. ضرالا ، هروص  لقوح ، نبا  ص190 ؛ کلامملا ، کلاسم  يرخطصا ، .تسا  هدمآ  مه  نگیر »  » و نگیز » طابر  - » 7
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.تسا ناراب  بآ  ضوح  اج  نآ  رد  تسا و  لزنم  کی   (1)« تسبشا  » ات رگنز  طابر  زا  - 15

يرهش تسا و  روباشین  تشب ) « ) تشپ  » هموح زیشرت  تسا ، لزنم  کی  فورعم  ربتعم و  تسا  يرهـش  هک  زیـشرت »  » ات تسبـشا  زا  -16
(2) .دراد بآ  ضوح  ارسناوراک و  خسرف ، هس  ای  ود  ره  رد  تیعمجرپ و  تکربرپ و  ابیز و 

هار صیبخ ، هار  روار ، هار  روش ، هار  ناسارخ ، ات  دزی  زا  ناسارخ ، ات  نیئان  زا  ير ، ات  ناهفـصا  زا  تسا : بیترت  نیدـب  ناـبایب  ياـههار 
دبیم دزی و  هار  نامرک و  ات  ناتسیس  هار  ون ،

لامعا رد  دـشاب و  درم  رازه  بیرق  اج  نآ  رد  سبط و  یگنـسرف  هس  هب  تسا  يرهـش  نآ  دنـسر و  یم  مه  هب  ترک »  » رد هک  نیئان  و 
(3) .تسا سبط 

هقطنم نیا  دیدج  عبانم  رد  دنا و  هدرک  روبع  ینابایب  کشخ  هار  يریوک و  هقطنم  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دش ، هتفگ  هچنآربانب 
نیا رب  هوالع  .دنا  هدرک  رکذ  دزی  رهش  ار  يریوک 

ترضح روبع  زا  هدنام  ياجرب  دوبدای  راثآ  اههاگمدق و  دوجو  هتشاد و  رارق  زاریش  هب  سراف  یمیدق  هار  ریـسم  رد  رهـش  نیا  عوضوم 
هیلع ترـضح  روبع  دنرادروخرب ، یهّجوت  روخرد  رابتعا  تمدـق و  زا  هک  نآ  قطانم  یخرب  دزی و  رهـش  یلاوح  رد  مالـسلا  هیلع  اضر 

رهش نیا  زا  ار  مالسلا 

.دنشخب یم  تّوق 

دزی رد  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  ياههاگمدق  یسررب 

یخیرات رابتعا  تیمها و  .دروخ  یم  مشچ  هب  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  ترـضح  هب  بوسنم  هاگمدـق  نیدـنچ  دزی  رد 
نآ رد  اههاگمدق  هک  يا  هیحان  لحم و  زا  ادتبا  نیاربانب  تسا  يا  هناگادج  یسررب  دنمزاین  مادک  ره  تسین و  ناسکی  اههاگمدق  نیا 

ریس طخ  هب  هجوت  اب  ار  اهنآ  تیعقوم  سپس  تفگ و  میهاوخ  نخس  دنا  هدش  عقاو 

ص:103

ص148. ضرالا ، هروص  لقوح ، نبا  ص190 ؛ کلامملا ، کلاسم  يرخطصا ، .تسا  هدمآ  مه  تشینسا »  » و زتشلتسا » - » 1
ص148. ضرالا ، هروص  لقوح ، نبا  ص190 ؛ کلامملا ، کلاسم  يرخطصا ، - 2

هروص لقوح ، نبا  ص52-349 ؛ یقرش ، تفالخ  ياهنیمزرـس  یخیرات  يایفارغج  جنرتسل ، ص8-157 ؛ ملاعلا ، لاکـشا  یناهیج ، - 3
ص188-91. کلامملا ، کلاسم  يرخطصا ، 9-145 ؛ ضرالا ،
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.درک میهاوخ  یسررب  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح 

( كدهشم  ) قنارخ هاگمدق 

هیلع همئالا  نماث  ترضح  لوزن  ماقم  هک  كدهشم  رب  هوالع  قنارخ  یخیرات  راثآ  .تسا  هدش  عقاو  دزی  يرتمولیک  تصـش  رد  قنارخ 
نآ ياهیشاک  گنـس و  عون  یلو  هدش ، هتخاس  نآ  يارب  راددبنگ  هعقب  کی  هک  مداخ  اباب  هب  روهـشم  تسا  يرازم  دشاب ، یم  مالـسلا 
هاش یلعحتف  دنزرف  ازریم ، یلو  دّمحم  هدازهاش  نامرف  هب  هک  هدازهاش  طابر  هب  روهـشم  تسا  ییارـسناوراک  رگید ،  (1) .درادن یتمدق 

، دجسم نیا  ربنم  تشپ  رد  .دنیوگ  عماج  دجسم  نآ  هب  هک  تسا  یکچوک  ًاتبـسن  دجـسم  نآ ، رب  هوالع   (2) .تسا هدش  هتخاس  راجاق 
هداتفا دازآ  روط  هب  هک  دوش  یم  هدید  رتم  یتناس  هزادنا 30×50  هب  يرجه  مجنپ  نرق  زا  دیفس  یبوسر  ياهگنـس  عون  زا  يربق  گنس 

مشچ هب  هئام » عبرا  نیعست و  عست و  هنس  لوالا ، عیبر  رهش  یف  یّفوت  یلوملا  قحسا  نب  دّمحم  نب  یلع  ربق  اذه   » ترابع نآ  يور  رب  و 
دوش یم  هدید  دجسم  ِرَد  رانک  رد  زین  رگید  ربق  گنس  ود  (3) و  دروخ یم 

(4) .تسا رتخد  ردپ و  کی  هب  قلعتم  متشه و  نرق  هب  طوبرم  هک 

رانک رد  تسا  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  همئالا  نماث  ترضح  لوزن  ماقم  هک  كدهشم 

مدرم .تسا  هدنام  ياجرب  دراد  لکش  يدبنگ  قاط  کی  هک  يا  هناریو  کچوک و  یلگ  هعقب  نآ  زا  اهنت  دراد و  رارق  قنارخ  ناتسربق 
لیلد نیمه  هب  و  دـنناد ، یم  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  ترـضح  زامن  تدابع و  لحم  ار  كدهـشم  هقطنم  نیا  یلاها  و 

يرتسکاـخ گنـس  هعقب  نیا  رد  .دـنزادرپ  یم  نآرق  تئارق  هب  نآ  رد  ناـیراق  یهاـگ  دنرامـش و  یم  سّدـقم  مرتحم و  ار  ناـکم  نآ 
يرجه خیرات 595  هب  یتارابع  خسن  طخ  هب  هک  هدش  بصن  بارحم ) ياج  هب   ) هلبق تمس  راوید  رب  رتمیتناس  هزادنا 29×27  هب  یگنر 

دراذـگ و یم  ناخّروم  ناقّقحم و  رایتخا  رد  مالـسلا  هیلع  همئالا  نماث  ترـضح  روبع  زا  یّمهم  تاعالطا  تسا و  هدـش  کح  نآ  رب 
زا ترضح  نآ  تمیزع  تیاور  عویش  نآ  ساسارب 

ص:104

ص173. دزی ، ياهراگدای  راشفا ، جریا  - 1

ص173. دزی ، ياهراگدای  راشفا ، جریا  - 2

ص174. دزی ، ياهراگدای  راشفا ، جریا  - 3

ص175. دزی ، ياهراگدای  راشفا ، جریا  - 4
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ّتیمهازئاح دشاب  يوفص  رـصع  هتخادرپ  هتخاس و  هک  تسین  ییاهدنـس  زا  نوچ  دوش و  یم  دییأت  مشـش  نرق  رد  سوط  هب  دزی  قیرط 
زا هّطخ  نیا  رد  تسا و  یـسراف  ناـبز  هب  گنـس  نیا  هبیتک  هک  تسا  نیا  تسا  ّتقد  هجّوت و  بلاـج  هک  يرگید  هتکن  .تسا  یناوارف 

ًاعبط هک  تسا  هتفر  راک  هب  مشـش ) نرق   ) رـصع نآ  تباتک  هویـش  نآ  ّطخلا  مسر  رد  هوالع  هب  درادـن و  يدایز  ریاـظن  تمدـق  ظاـحل 
.دوب دهاوخ  بترتم  نآ  رب  ّطخ  ناقّقحم  ناسانشنابز و  هاگدید  زا  يدیاوف 

هب  (1) .نین�وملاریما هّللا ، لوسر  دّمحم  هّللا ، الا  هلاال  تسا : حرش  نیا  هب  هبیتک  نتم 

خیرات هب  و  درک ، ماقم  و  دمآ )  ) ذمآ ورف  دهشم  نیا  رد  تسا و  هدیسر  اجنیا  اضرلا  یسوم  نب  (3) یلع  (2) .هئام نیعست  تس و  خیرات 
دهشم  (4) هئاسمخ نیعست و  ینثا و  هنس 

یلع نب  فسوی  هانگرپ  فیعـض  تسد  هب  و  دندومرف )  ) ذنذومرف هّللا (5)  همحر  رـصن  یبا  یلع  نبرکبوب  دهج  زا  و  دوب )  ) ذوب بارخ 
(. دش هدرک  انب   ) ذش هدرکاو  انب  دّمحم  نب 

کنآ و  دومرف )  ) ذومرف هک ) نآ   ) کنآ راک  رد  صالخا  هب  هّللاوه  لق  راب  کـی  هک )  ) یک نک  تمحر  سک  نآ  رب  ایادـخ )  ) ایاذـخ
(6) .هئام سمخ  نیعست و  سمخ و  هنس  لّوالا  عیبر  رهش  یف  دّمحم ، نب  یلع  نب  فسوی  هبتک  دنک .)  ) ذنک دناوخ  کنآ  درک و 

هاشارف ریش ، هد  هاگمدق 

 ( مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  دهشم  دجسم   ) (7)

زین ریش  هیرق  تروص  هب  بتک ، رد  ریـش  هد  مان  .تسا  هدش  عقاو  هوقربا  هار  رـس  رب  هک  تسا  يا  هیام  مک  اما  روهـشم ، يدابآ  ریـش ، هد 
(8) .تسا هوکریش  مان  زا  ذوخأم  شمان  رهاظلا  یلع  .تسا  هدمآ 

ص:105

.دور یم  ندوب  یقاحلا  لامتحا  تسا و  هدش  هدنک  پچ  تمس  هبل  رد  درفنم  تروص  هب  هملک  نیا  - 1
.ق لاس 906 ه .  - 2

.تسا هدش  هتشاذگ  هطقن  ود  تاملک  رخآ  رد  يور ي  رب  الاب  دراوم  مامت  رد  - 3
.ق  . لاس 592 ه - 4

.تسا هدش  هدنک  رطس  يالاب  هّللا » همحر  - » 5
.173-1/177 دزی ، ياهراگدای  راشفا ، جریا  .يرجه  لاس 595  - 6

.دنیوگ یم  هشارف  یلحم ، ظفلت  رد  هاشارف  - 7
.1/280 دزی ، ياهراگدای  راشفا ، جریا  - 8

ورم ات  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترجه  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comيایفارغج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 131 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2968/AKS BARNAMEH/#content_note_105_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2968/AKS BARNAMEH/#content_note_105_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2968/AKS BARNAMEH/#content_note_105_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2968/AKS BARNAMEH/#content_note_105_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2968/AKS BARNAMEH/#content_note_105_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2968/AKS BARNAMEH/#content_note_105_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2968/AKS BARNAMEH/#content_note_105_7
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2968/AKS BARNAMEH/#content_note_105_8
http://www.ghaemiyeh.com


دّمحم نیّدلا  سمـش  هجاوخ  نآ  طبـض  ربانب  دوش و  یم  هدید  متـشه ) نرق  فیلأت   ) دزی دیدج  خـیرات  رد  راب  نیلّوا  يارب  ریـش  هد  مان 
(1) .درک فقو  نآ  رب  ار  دزی  ناتسهق  ریش  هد  هیرق  زا  گناد  راهچ  تخاسب و  دزی  رهش  رد  ار  بارحم  لهچ  دجسم  وکیزات 

(2) .تسا هاگمدق  کی  دجسم و  طابر و  کی  لماش  ریش ، هد  رد  یمیدق  یخیرات و  راثآ 

ار نآ  مدرم ، .دراد  رارق   (4) هاشارف زکرم  رد  ریش و  هد  هب   (3) تفت هداج  رانک  رب  هک  هدش  لیکـشت  ییانب  هعومجم  زا  هاشارف ، هاگمدق 
مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  هاگمدق 

زا ( 488-513  ) یلع نب  بساشرگ  طـسوت  تسا ، هدـش  بصن  نآ  بارحم  رد  هک  يا  هتـشون  گنـس  رب  اـنب  تراـمع  نیا  .دـنناد  یم 
مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  دهشم  دجسم  هب  نامز  نآ  رد  هک  تسا  هدش  ترامع  يرجه  لاس 512  رد  یملید  هیوکاک  يارما 

(5) .تسا هتشاد  ترهش 

.تسا رتم  تشه  لخاد ، زا  نآ  علض  ره  تسا و  یعلض  راهچ  هاشارف ، رد  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  دهشم  دجسم  يانب  لصا 
خیرات و گنـس  ياراد  انب  .تسا  هتفرگ  رارق  يرجآ  دـبنگ  نآ  رـس  رب  هدـش و  لدـب  یعلـض  تشه  هب  انب  رتم ، هس  هب  بیرق  عافترا  رد 

.دنوش یم  یفرعم  لیذ  حرش  هب  هک  تسا  ییاهراگدای  یلخاد و  تانییزت  هبیتک و 

رب دنا ، هدرک  هبیتک  هدنک و  چگ  رد  رتمیتناس  تصـش  ضرع  هب  ینییزت  رادـلگ  یفوک  ّطخ  هب  حـتفلا  هروس  دـبنگ  ریز  رود  ات  رود  - 1
نآ زا  ...اذـه » هرامع  هب  رما   » ًالعف هک  هدوب  یترابع  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب  يالاب  دـنا و  هدز  يا  هوهق  هایـس و  گنر  فورح ، يور 

یقاب

.تسا هدش  هتسکش  یقبام  هدنام و 

تلع هب  هک  دوش  یم  هدـید  یفوک  طخ  هب  يا  هبیتک  راثآ  تسا  هدـمآ  نوریب  یتمرم  ياـهچگ  هک  یتمـسق  رد  بارحم  رـس  يـالاب  - 2
.تسین تئارق  لباق  یگدشوحم  یگدییاس و 

ص:106

ص7-536 و 621. يدیفم ، عماج  یقفاب ، یفوتسم  ص133 ؛ دزی ، دیدج  خیرات  بتاک ، یلع  نبدمحا  - 1
.281-1/2 دزی ، ياهراگدای  راشفا ، جریا  - 2

.تسا هدش  عقاو  هوقربا  تمس  هب  دزی  يرتمولیک  رد 21  تفت  - 3
.تسا هدش  عقاو  تفت  يرتمولیک  رد 6  هاشارف  - 4

.381-1/84 دزی ، ياهراگدای  راشفا ، جریا  - 5
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هدیشارت هنادنمرنه  فیرظ و  رایسب  ار  نآ  هک  تسا  بصن  رتمیتناس  هزادنا 60×116  هب  رمرم  گنس  هعطق  کی  بارحم  لخاد  رد  - 3
تسا و هدش  وحم  تاملک  همه  ًابیرقت  یگدروخ  هنایروم  تلع  هب  یلو  هتـشاد  یفوک  طخ  هب  يا  هبیتک  هک  دراد  بوچ  زا  یباق  دـنا و 
رد دراد  هیـشاح  فیدر  ود  نآ  گنـس  .تسا  دنت  يا  هوهق  گنر  هب  مکحم و  یبوچ  ياراد  باق  نیا  .دوش  یمن  هدناوخ  نآ  تارابع 

دعب مّود  هیشاح  رد  (1) و  .ِتاَِحلاّصلا اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَداَبِع    ُ هّللا ُرِّشَُبی  يذَّلا  َِکلذ  میحّرلا ، نمحّرلا  هّللا  مسب  هدمآ : لوا  هیـشاح 
.تسا هدش  رکذ  مالسلا  مهیلع  ماما  هدزاود  مان  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب  زا 

هیواز یلاله  رد  : ) مّوس طخ   (2) .هّللا ّیلو  ّیلع  هّللا ، لوسر  دّمحم  هّللا ، ّالا  هلاال  مّود : طخ  .تسا  بازحا  هروس  هیآ 33  نتم  لوا  طخ 
َحَْلفَا دَق  میحّرلا ، نمحّرلا  هّللا  مسب  راد )

اَذه ِهَراَمِِعب  َرَمَا  ...هّللاَوُه  ُلق  میحّرلا ، نمحّرلا  هّللا  مسب  دعب : هب  مراهچ  طخ  ...َنُونِ�وُْملا 

نب یلع  نب  پساشرگ  یلاعت    ِ هّللا ِهمْحَر  یِلا  ُریقَْفلا  ُِبنْذُْملا  ُْدبَعلا  مالـسلاامهیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  یلَع  ِدَهْـشَِمب  فوُْرعَْملا  ِدِجْـسَْملا 
(4)( .تسا هتسکش  هملک  هس  ای  ود   ) ...هئام سْمَخَو  َهَرَشَع  ینثا  ِهَنَس  ِروُهُش  یف  ُْهنِم    ُ هّللا َلَّبَقَت  هلوّدلاُءالع  نبا   (3) زمارف

ترامع ار  نآ  نیّدلا  بطق  ناطلـس  هک  درب  یم  مان  دزی  رد  یهاگمدق  زا  ق )  . 862 ه  ) دزی دیدج  خیرات  ف�وم  بتاک ، یلع  نبدمحا 
دنناوخ یم  ءانّثلاو  هیّحتلا  فالآ  هیلَع  اضّرلا  یسوم  نب  یلع  نجلاو  سنالا  ماما  هاگمدق  ار  نآ  هک  هاگمدق  نیا  رب  تسا و  هدرک 

(5) .تسا هدوزفا  هرانم  ود  هسردم و 

رد مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ناردارب  هب  بوسنم  هعقب  دـنچ  میدرمـشرب  دزی  یحاون  فلتخم و  قطاـنم  رد  هک  ییاههاگمدـق  رب  هوـالع 
ماگنه هب  دزی ، یلحم  خـیرات  عبانم  زا  یخرب  ءارقفلا و  هفحت  رد  ینیئاـن  هتفگ  رباـنب  هک  دراد  دوجو  ماداـب  تشپ  طاـبر  یمیدـق  هقطنم 

لاّمع تسد  هب  هقطنم  نیا  رد  ناشیا  هب  نتـسویپ  دصق  هب  راوگرزب  نآ  ناردارب  زا  يا  هدـع  ناسارخ  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  فقوت 
.دندیسر تداهش  هب  نومأم 

ص:107

هیآ 23. يروش ، هروس  - 1
.تسا هدش  هفاضا  يرگید  ّطخ  هب  هّللا » ّیلو  ّیلع   » ترابع - 2

.تسا شارت  گنس  هابتشا  زرمارف » - » 3
.382-1/4 دزی ، ياهراگدای  راشفا ، جریا  - 4

ص70. دزی ، دیدج  خیرات  بتاک ، یلع  نبدمحا  - 5
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نیئان نارفاب و  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  دورو 

نارفاب و هب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  دورو  زا  .تسا  هدـش  عقاو  نیئان ) هب  دزی  هداج  ریـسم  رد   ) نیئان رهـش  يرتمولیک  جـنپ  رد   (1) نارفاب
هک ییاههاگمدق  رهش و  ود  نیا  هب  ناشیا  دورو  زا  دیدج  ياه  هرکذت  زا  یخرب  یلحم و  عبانم  اّما  تسین ، يرکذ  هیلّوا  عبانم  رد  نیئان 

.دنا هدروآ  یبلاطم  تسا  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هب  بوسنم 

یلاها هجوت  دروم  هک  دراد  دوجو  یتخرد  تسا ، تفاسم  گنـسرف  کی  هک  نیئان  نارفاب و  نیب  دـسیون : یم  نیئان  خـیرات  رد  یغـالب 
هام مکی  تسیب و  رد  دنمان و  یم  اضر  اضور » موم   » تخرد زین  و  سیس »  » تخرد یلحم  نابز  هب  ار  تخرد  نیا  .تسا 

يارب ار  تخرد  گرب  دـندنب و  یم  تخرد  نآ  هب  هچراپ  دـنزپ و  یم  شآ  دـنوش و  یم  عمج  اج  نآ  رد  اروشاـع  زور  رد  ناـضمر و 
وضو هدومرف و  لوانت  اذغ  تخرد  نآ  ریز  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  دندقتعم  اهنآ   (2) .دـنرب یم  دوخ  ياه  هناخ  هب  كّربت 

هتخاس

هک درک  رذن  ق   . لاس 1009 ه رد  ریبک  سابع  هاش  دیازفا : یم  نیئان  خیرات  ف�وم  .تسا 

رد نینسلا  عیاقو  بحاص  دوش و  راپسهر  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  سدقم  دهـشم  ترایز  هب  هدایپ  ياپ  دوش  زوریپ  ناینامثع  رب  رگا 
زا دنک  لصاح  عالطا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تکرح  ریـسم  زا  هتـسناوت  هک  اج  نآ  ات  سابع  هاش  دسیون : یم  هد  رازهکی و  لاس  عیاقو 

ندروخ اذغ  دای  هب  انب  نآ  راوید  رد  هک  هدرک  انب  یترامع  هدیسر ، تخرد  نآ  نارفاب و  هقطنم  هب  نوچ  تسا و  هومیپ  هار  ریسم  نامه 
هب يو  .دنا  هدرک  هدافتسا  هدوب  نآ  رب  باقشب  هساک و  حرط  هک  یتنیز  ياهیـشاک  زا  یلومعم  یـشاک  ياج  هب  مالـسلا ، هیلع  ترـضح 
(3) .تسا هدنامن  یقاب  اهنآ  زا  يراثآ  نونکا  مه  یلو  دوب  یقاب  دوخ  ياج  هب  اهیشاک  نیا  ًاقباس  دسیون : یم  ینیع  دهاش  کی  زا  لقن 

نیئان رهش  ياههاگمدق 

رد

.تسا مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  بوسنم  هک  دراد  دوجو  هاگمدق  دنچ  زین  نیئان  رهش 

هاگمدق دجسم  یغالب ، هتفگ  ربانب  هک  میدق  عماج  دجسم  ای  نامیدق  دجسم  هاگمدق 

ص:108

.تسا هدوب  نارداب  لصا  رد  نارفاب » - » 1
.236-2/7 نیئان ، خیرات  یغالب ، - 2

ص23-24. نیئان ، خیرات  یغالب ، - 3
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روهظ زا  لـبق  تسا و  نیئاـن  فورعم  عماـج  دـجاسم  نیرت  نهک  زا  ، (1) هتفرگ مان  نامیدـق » دجـسم   » لامعتـسا ترثک  رثا  رب  هدوب و 
زا رتم  کی  هک  تسا  ثلثم  لکش  هب  دجسم  یقرـش  بونج  علـض  رد  هاگمدق ،  (2) .تسا هدوب  هدکشتآ  دجسم  نیا  ناریا ، رد  مالـسا 
هب ملـسم  ردـق  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  گنـس  يور  رب  ییاـپ  شقن  .دـنا  هدرک  بصن  یبوچ  هدرن  ار  نآ  فارطا  دراد و  عاـفترا  نیمز 

نیا رد  ترضح  نآ  فقوت  دورو و  زا  راگدای  ناونع 

هدرازگ زامن  دجـسم  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  تسا  دـقتعم  نیئاـن  خـیرات  باـتک  بحاـص  .تسا  هدـش  هتخاـس  ناـکم 
رد مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ماّمح  دجسم و  زا  نآ  رب  هوالع  (3) و  تسا

یغالب  (4) .دنا هدومرف  مامحتسا  هدرازگ و  زامن  اج  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  هک  درب  یم  مان  نیئان  گنـس  هلحم  ای  ولادوگ  هلحم 
مالسلا هیلع  اضر  ترضح  هک  يرفـس  نامه  رد  تسا  مولعم  رگید  یخیرات  تاهج  راثآ و  نیا  عومجم  زا  دیازفا : یم  نیئان  خیرات  رد 
ترضح دسیون : یم  قودص  خیش  زا  لقن  هب  یلو  تسا ، هدوب  ترضح  نآ  هار  ریسم  رد  نیئان  دنا  هدش  امرف  فیرـشت  ورم  هب  هنیدم  زا 

همشچ نآ  دوب و  هدش  مک  شبآ  هک  يا  همشچ  دوب و  یماّمح  اج  نآ  رد  اهینیوزق و  هلحم  هب  هدش  دراو  روباشین  رد  مالسلا  هیلع  اضر 
یم همشچ  نآ  نایم  مدرم  مه  ًالعف  دناوخ و  زامن  درک و  لسغ  همشچ و  نآ  نایم  رد  درب  فیرـشت  ترـضح  دوب ، يدوگ  رد  هلپ  دنچ 

دنوادخ زا  ار  دوخ  جئاوح  دنناوخ و  یم  زامن  همـشچ  نآ  تشپ  رد  دـنماشآ و  یم  نآ  زا  دـننک و  یم  لسغ  كّربت  دـصق  هب  دـنور و 
: دسیون یم  رد ص552  خیراوتلا  بختنم  بحاص  نالهک .» نیع   » هب تسا  فورعم  همـشچ  نآ  دوش و  یم  باجتـسم  دـنهاوخ و  یم 

ترضح یناگدنز  رد  باحس ، .تسا  مالسلا  هیلع  اضرلا  مامح  هب  فورعم  همشچ  نآ  دشاب و  هاگمدق  نامه  همشچ  هک  تسا  لمتحم 
نآ روباشین  تسین  دیعب  یلو  تسا  دایز  هلـصاف  هاگمدق  ات  روباشین  زا  زورما ، هچ  رگا  دسیون : یم  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع 
یم رامـش  هب  رهـش  تالحم  زا  یکی  اج  نآ  تسا و  هتـشاد  شرتسگ  هاگمدق  ات  نآ  هنماد  هدوب و  یتّیعمجرپ  يدابآ و  تیاهن  رد  زور 

یغالب  (5) .تسا هدمآ 

ص:109

ص59. نیئان ، خیرات  یغالب ، - 1

ص11. نیئان ، خیرات  یغالب ، - 2
1/79و 58-2/9. نیئان ، خیرات  - 3

،1/230 و 15-2/6. نیئان خیرات  - 4
.233 ، 231 ، 2/230 نیئان ، خیرات  یغالب ، - 5
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: دسیون یم  دنتسه  نوفدم  نیئان  كاخ  رد  هک  یناسک  هّللاءایلوا و  رکذ  رد  نیئان  خیرات  رد 

نیئاـن هب  ترـضح  هک  يرفـس  رد  هدوـب و  مالـسلا (1)  هیلع  اضر  ترـضح  همدـخ  زا  لـصوم و  لـها  هک  تسا  ینز  هلیـصوم  ناـطلس 
سپ هدوب و  ترـضح  همدخ  زا  مه  وا  هک  دمحا  مان  هب  يدرم  .تسا  هدش  نفد  نیمزرـس  نیا  رد  هتفای و  تافو  دنا  هدش  امرف  فیرـشت 

تلحر زا 

اذل هدوب  رود  ساّبع  ینب  ماّکح  سرتسد  زا  نیئان  هدید و  ترضح  هب  تبسن  ار  یلاها  لابقتسا  نسح  نوچ  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
(2) .تسا هدش  نفد  نیمزرس  نآ  رد  هدرک  زاورپ  نانج  راسخاش  هب  شحور  هک  ینامز  هدیزگ و  نکسم  اج  نآ  رد 

رهش نیا  ياههاگمدق  نیئان و  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  دورو  هرابرد  یتاظحالم 

زین نآ  رد  هک  قنارخ  هار  نوچمه  يرگید  ياـههار  یلو  دور  یم  ناـسارخ  هب  سراـف  زا  هک  تسا  ییاـههار  زا  یکی  ریـسم  رد  نیئاـن 
هک نانچنآ  عطق ، روط  هب  نیاربانب  دوش ، یم  یهتنم  ورم  روباشین و  هب  دراد  دوجو  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  هب  بوسنم  یهاگمدـق 

.دشاب هدرک  روبع  رهش  نیا  زا  ترضح  هک  درک  لصاح  نیقی  ناوت  یمن  دنک ، یم  اعّدا  نیئان  خیرات  بحاص 

ّطخ نییعت  دنهد ، یمن  هئارا  ناسارخ  هب  سراف  زا  ترضح  هار  ریسم  تاّیئزج  زا  یعالّطا  هنوگ  چیه  ربتعم  هیلّوا و  عبانم  هک  اج  نآ  زا 
يا هراشا  دیآ ، یم  تسد  هب  هیلّوا  عبانم  زا  ریـسم  نیا  رد  هک  ینـشور  هطقن  اهنت  .تسا  راوشد  هار  زا  شخب  نیا  رد  یعطق  قیقد و  ریس 

ار ترضح  ریسم  عبانم  نیا  .دنا  هدرک  روباشین  هب  ترـضح  نآ  دورو  ریوک و  هار  ریـسم  هب  ربتعم  عبانم  ریاس  قودص و  خیـش  هک  تسا 
نایم نابایب   ) ریوک هار  نایم  نیا  رد  یلو  دنا  هدرک  دای  روباشین  قیرط  زا  ناسارخ  تمس  هب  اج  نآ  زا  سراف و  هب  زاوها  زا 

هیلع ماما  تکرح  يایفارغج  اهنت  هن  یلحم  عباـنم  هدوزفا  تاـعالطا  .تسا  ینیعم  ییاـیفارغج  هقطنم  دـقاف  مهبم و  ناـسارخ ) سراـف و 
هاگمدق زا  دزی  يریوک  هقطنم  رد  یلحم  عبانم  دش  رکذ  هک  نانچمه  .دننک  یم  زین  ضقانت  داجیا  هکلب  دنزاس ، یمن  نشور  ار  مالـسلا 

رد ًابیرقت  رهش  ود  نیا  دنا  هدروآ  يا  هناگادج  لقن  نیئان ، رهش  رد  دوبدای  دنچ  قنارخ و 

ص:110

خیرات هب : .ك.ن  درامش ، یمرب  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  همداخ  ار  هلیصوم » ناطلـس   » دوخ باتک  زا  رگید  ياج  رد  یغالب  - 1
.1/66 نیئان ،

ص276. مالسلا ، هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  یناگدنز  باحس ، هب : .ك  .ن  - 2
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حضاو رپ  تسا و  هدش  عقاو  رهـش  نیا  یبرغ  لامـش  رد  يرگید  قرـش و  رد  یکی  دنراد ، رارق  دزی  رهـش  هب  تبـسن  فلاخم  ریـسم  ود 
هاـگلزنم هاگمدـق و  هار ، ود  ره  ریـسم  رد  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  دزاـس و  یم  راـبتعا  یب  ار  رگید  هار  هار ، کـی  زا  روـبع  هک  تـسا 

ریسم ود  نیا  زا  مأوت  روبع  هک  تسا  یهیدب  دراد و  دوجو  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هب  بوسنم 

.تسا ییایفارغج  قطنم  ضقان 

صوصخ رد  اّما  میتفگ ، نخس  رتشیپ  هدش  عقاو  ناسارخ  هب  دزی  يریوک  هار  ریـسم  رد  هاگمدق  نیا  هک  نیا  قنارخ و  هاگمدق  رابتعا  زا 
هک نیئان  یلحم  خیرات  رد  نیئان  نارفاب و 

یلع ترضح  روبع  ریس  طخ  هرابرد  یغالب  .دروخ  یم  مشچ  هب  یضقانتم  هاگ  مهبم و  تاکن  تسا ، قیقحت  نیا  رد  ام  یـسررب  ذخأم 
نیـشن مکاح   ) ناجرا هرـصب ، هب  دوخ ) نطو   ) هنیدم زا  ترـضح  دسیون : یم  سمـشلا  علطم  زا  لقن  هب  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب 

تسا مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هب  بوسنم  هک  يدجسم  راثآ  هدوب و  دابآ  تقو  نآ  رد  هک  زاوها 

مین  ) خرـس هد  دـندومرف ،) لزنم  دابآ  شالب  هلحم  رد  هک  ، ) روباـشین ناهفـصا ، كاـخ  سراـف ، تسا ،) فورعم  ناـجرا  دـلب  رد  ًـالعف 
ورم سخرس و  دابانس ، هدرک ،) لقن  نویع  رد  هک  تسا  ءارمحلا ، هیرق  نامه  هک  سدقم  دهشم  یخسرف  شش  دابآ و  فیرش  یخسرف 
هدوب قیرط  نیا  هب  دهشم )  ) دابانس ات  زاوها ، زا  ترضح  ریـس  طخ  هک  دسر  یم  رظن  هب  نینچ  دیازفا : یم  سپـس   (1) .دنا هدومرف  روبع 

، کنابایب كرانا ، نیئان ، تسا ) ناهفـصا  كولب  زا  لاحم  راـهچ  ءزج   ) (3)، رازملش  (2)، هیولیک هوک  ناـهبهب ، زمرهمار ، زاوها ، تسا :
نیا لیذ  رد  (4) و  .دهـشم قرط ، تساج ،) نیا  دابآ  فیرـش  ، ) خرـس هد  تساج ) نیا  هاگمدق  ، ) روباشین راوزبس ، دابآ ، سابع  قحلا ،

یبوخب هار  تافارحنا  مالـسلا و  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  ءاضترا  ریرـس  ناطلـس  ریـس  طخ  رد  رظن  ناعما  اب  دسیون : یم  روطس 
ورم و هب  ترـضح  راضحا  للع  ینطاب و  تاهج  زا  دنراد  دـیدرت  ترـضح  نآ  ندـش  مومـسم  رد  هک  یناسک  ًالوا  تفایرد ، ناوت  یم 

ترضح هب  هک  یتاّملأت  تامدص و 

ص:111

.سمشلا علطم  زا  لقن  هب  . 235-2/6 نیئان ، خیرات  یغالب ، - 1
.دمحاریوب هیولیکهک و  - 2

ياههار سلطا  هب : .ك.ن  .دور  یم  ناهفصا  هب  هک  تسا  یهار  اج  نآ  زا  درک و  رهش  ناگدرل و  نایم  تسا  يرهش  رایک  رازلمش  - 3
ص9. ناریا ،

.235-2/6 نیئان ، خیرات  یغالب ، - 4
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كرابم رمع  هک  يا  هزادـنا  نیمه  ات  ًایناث  و  ءایـشا ) کنع  تباغ  ًائیـش و  تظفح   ) تفگ اـهنآ  هب  دـیاب  دنتـسین ، هاـگآ  تسا ، هدیـسر 
رد نیئان  خیرات  فّ�وم   (1) .تسا هدش  راوتسا  ناریا  لالقتسا  عّیشت و  لالقتسا  خاک  ترضح  نآ  تامادقا  رثا  رب  هداد  فافک  ترـضح 

ياج

يامنهار هلـسلس  لّوا  هرامـش  زا  جرختـسم  هشقن  رد  مه  یتمـسق  نیئاـن و  هشقن  رد  ترـضح  نآ  ریـسم  زا  یتمـسق  دـسیون : یم  رگید 
(2) .تسا سکعنم  سلجم  عبطم  رد  رویرهش 1313  پاچ  تاقیتع  لک  هرادا  تاراشتنا  زا  یخیرات 

يو  (3) .تسا هدرک  نایب  ییاهتوافت  اب  ار  ریس  طخ  نیا  نیئان  خیرات  زا  لقن  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  یناگدنز  باتک  رد  زین  باحس 
لقن ذخأم  هک  نیئان  خیرات  لقن  قباطم  رازملش  هیولیک و  هوک  ناهبهب ، زمرهمار ، زاوها ، هب  اج  نآ  زا  هرـصب و  هب  هنیدم  زاار  هار  ریـسم 

تسا هدش  عقاو  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  ریسم  رد  هک  ار  ییاهرهش  ریاس  سپس  درامش و  یمرب  تسا  وا 

.دنک یم  نایب  لیذ  حرش  هب  ییاهتوافت  اب 

،(4)، دنورک

(7)، کنابایب  (6)، كرانا نیئان ، ناهفصا ،)  ) (5)، هناپهق

ص:112

.2/236 نیئان ، خیرات  یغالب ، - 1
میسرت ورم  سخرس و  روباشین ، نانمس ، مق ، ير ، هب  ناریا  برغ  قیرط  زا  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تکرح  ریـسم  روکذم ، هشقن  - 2

.تسا هدرک 
تسا هدرک  هفاضا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  یناگدنز  باتک  رد  باحـس  هک  تسا  یتافاضا  دوش  یم  هدید  ریـس  طخ  رد  هک  یتوافت  - 3

-2/6 نیئان ، خیرات  اب  ار  ص175  مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  یناگدنز  دینک  قیبطت  .درادن  دوجو  نیئان  خـیرات  باتک  رد  فالتخا  نیا  و 
.235

يرتمولیک رد 51  يوروش و  زرم  کیدزن  هک  هدش  هدرب  مان  دـنرک »  » زا .دوش  یمن  هدـید  دـنورک »  » زا یمان  ناریا  سلطا  هشقن  رد  - 4
سبط و نیب  يرگید  باـهذ و  لپرـس  داـبآ و  مالـسا  ناـیم  یکی  هک  دراد  دوجو  ماـن  نیمه  هب  رگید  هقطنم  ود  هدـش و  عقاو  هپت  ورم 

هاگن .تسا  هدش  هدرب  مان  نالکهد  يرتمولیک  رد 5  جدننس  یلاوح  رد  تسا  يا  هیحان  هک  نادنورک  زا  نینچمه  .تسا  عقاو  هیورـشب 
.18-9 ، 14 ص6 ، ناریا ، ياههار  سلطا  هب : دینک 

رد يا  هیحان  رهـش  نیا  هک  دـسر  یم  رظن  هب  نیئان  خـیرات  بحاص  دـیکأت  زا  تسا ، هدـماین  یماـن  ناریا  سلطا  هشقن  رد  هناـپهق  زا  - 5
.دشاب ناهفصا 

ص25. ناریا ، ياههار  سلطا  هب : دینک  هاگن  .تسا  هدش  عقاو  نیئان  يرتمولیک  تفه  تسیب و  رد  كرانا  - 6
ص16. ناریا ، ياههار  سلطا  .تسا  هدش  عقاو  دابآ  یفوص  کیدزن  نانمس  یبرغ  بونج  يرتمولیک  جنپ  یس و  رد  - 7
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(4)، یمایم  (3)، دورهاش ناغماد ،  (2)، ناوهآ نانمس ، ریوک ، هار   (1)، روخ

(10) .قرط ،(9) و  خرس هد   (8)، هاگمدق روباشین ، راوزبس ،  (7)، دابآ سابع   (6)، كاحلا  (5)، تشدنایم

یم ییاج  رد  وا  تسا  هتفگ  نخس  نانیمطا  اب  رگید  ییاج  رد  لزلزت و  اب  ییاج  رد  ترضح  دورو  هرابرد  دوخ  زین  نیئان  خیرات  ف�وم 
هک نآ  هچ  .دنا  هدرب  فیرشت  مه  دزی  هب  هکلب  دنا ، هدروآ  فیرشت  نیئان  هب  ترـضح  اهنت  هن  هک  تسا  دوجوم  نقتم  یکرادم  دیوگ :

ياضاقت بسحرب  مالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  هک  ینامز  رد  دسیون : یم  طرف  دجـسم  رکذ  ماگنه  رد  دزی  خیرات  رد 
تدابع هب  طرف  دجسم  رد  فقوت  ماگنه  رد  هدومرف و  فقوت  يزور  دنچ  دندمآ و  دزی  هب  دندوب  سوط  هجوتم  یـسابع  هفیلخ  نومأم 

کچوک يدبنگ  هدومن و  ترامع  يدزی  رفن  کی  ار  ترضح  نآ  تدابع  عضوم  دندرک و  مایق 

ص:113

یـس رد  .تسا  نیئاـن  هقطنم و  نیا  نیب  كراـنا  .تسا  هدـش  عقاو  ناـسارخ  ناتـسا  تمـس  هب  نیئاـن  يرتـمولیک  هس  تسیود و  رد  - 1
، ناریا ياههار  سلطا  .درک  هابتـشا  روباشین  رهـش  اـب  ار  نآ  دـیابن  هک  روباـشین  ماـن  هب  تسا  ییاتـسور  روخ  بونج  يرتمولیک  تفهو 

ص24.
ص15. ناریا ، ياههار  سلطا  هب : .ك.ر  .تسا  هدش  عقاو  ناغماد  دابآریما و  فرط  هب  نانمس  يرتمولیک  لهچ  رد  - 2

ص6 و7. ناریا ، ياههار  سلطا  هب : .ك.ن  .تسا  هدش  عقاو  ماطسب  یکیدزن  رد  ناغماد و  يرتمولیک  جنپ  لهچ و  رد  دورهاش  - 3
ص6. ناریا ، ياههار  سلطا  .تسا  هدش  عقاو  رهش  نیا  يرتمولیک  هسو  تصش  رد  راوزبس و  هب  دورهاش  هار  ریسم  رد  یمایم  - 4

ص6. ناریا ، ياههار  سلطا  .تسا  هدش  عقاو  راوزبس  تمس  هب  دورهاش  يرتمولیک  تفه  یس و  رد  تشدنایم  - 5
لصاف ّدح  رد  يرهـش  قباس  مان  ًالامتحا  دوش  یمن  هدید  ناریا  ینونک  هشقن  رد  تسا  هدمآ  نیئان  خیرات  رد  هک  قحلا  ای  كاحلا و  - 6

.دشاب تشدنایم  رگید  مان  تسا  نکمم  زین  هدوب و  دابآ  سابع  ینونک و  یمایم 
ص6. ناریا ، ياههار  سلطا  .تسا  هدش  عقاو  تشدنایم  يرتمولیک  هسو  یس  رد  دابآ  سابع  - 7

ص5. ناریا ، ياههار  سلطا  .تسا  هدش  عقاو  روباشین  يرتمولیک  شش  تسیب و  رد  - 8
ص4. ناریا ، ياههار  سلطا  .تسا  هدش  عقاو  دابآ  فیرش  یلاوح  دهشم ، تمس  هب  هاگمدق  روباشین ، یعرف  هداج  رد  - 9

ص4. ناریا ، ياههار  سلطا  .تسا  هدش  عقاو  دهشم  بونج  يرتمولیک  راهچ  رد  - 10
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(1) .تسا هتخاس  نآ  رب 

هیلع اضر  ماما  مامح  دجـسم و  دنیوگ ، مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هاگمدق  ار  اج  نآ  هک  تسا  یلحم  نیئان  ناولک  دجـسم  تشپ  رد 
.تسا موسوم  مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ینعی  اضر ) موم   ) تخرد هب  مه  نارفاب  هار  تخرد  تسا ، دوجوم  ولادوگ  هلحم  رد  مه  مالـسلا 

هب هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  يرفس  نامه  رد  دندقتعم  ًادج  یلاها  زا  يرایسب  راثآ  نیا  عومجم  زا 

ياج رد  یلو   (2) .تسا هدوب  ترضح  نآ  هار  ریسم  رد  نیئان  دنا  هدش  امرف  فیرشت  ورم 

ِهاگمدـق دـندقتعم ، هک  هاگمدـق  مان  هب  تسا  یّلحم  نآ  بنج  رد  دراد و  ّتیمها  زین  ناولک  هلحم  دجـسم  دـسیون : یم  ماهبا  اـب  رگید 
رد مه  يدجـسم  هدـش و  امرف  فیرـشت  ناسارخ  هب  هار  نیا  زا  ترـضح  دـنیوگ  یم  اریز  هدوب  متـشه  ماما  صوصخب  ناماما  زا  یکی 

مامح هب  هک  تسا  روبزم  دجسم  راوج  رد  هنانز  یکی  هنادرم و  یکی  مامح  ود  .تسا  دوجوم  اضر ) ماما   ) دجـسم مان  هب  ولادوگ  هلحم 
یکچوک دجسم  مالسلا )  هیلع  اضر  ماما  دجـسم   ) ریخا دجـسم  یکیدزن  رد  دیـسرن و  رظن  هب  یکردم  یلو  تسا ، فورعم  اضر  ماما 

(3) .تسا ءانبلادیدج  هک  همطاف  دجسم  مان  هب  تسا 

زا  (4)، خیراوتلا بختنم  زا  لقن  هب  نیئان  خیرات  بحاص  دش ، هتفگ  هچنآ  رب  هوالع 

لاّمج هک ) ، ) دنورک مدرم  زا  یکی  دـنتفر  یم  ناسارخ  هب  ماما  هک  يرفـس  رد  دـسیون : یم  درب و  یم  مان  دـنورک  رد  ترـضح  فقوت 
طختـسد هب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  درک  تساوخرد  دیامن  تعجارم  تساوخ  یم  نوچ  دوب ، ترـضح  نآ  نابراس  (و )

لآل ًاّبُِحم  ْنُک  هتـشاد : موقرم  نآ  رد  دومرف ، تمحرم  وا  هب  يا  هتـشون  دروآرب و  ار  وا  هتـساوخ  ترـضح  .دهد  تفارـش  دوخ  كرابم 
َلاق ُْهنَع  هّللا  یِضَر  رذُوبَا ، َلاق  دومرف : بوتکم  نآ  رخآ  رد  (5) و  نیقِساف اُوناک  ْنإَو  مِهیِّبِحُِمل  ًاّبُِحمَو  ًاقِساف  تنُک  ْنإَو  ٍدّمُحم 

اَِهبْرَّکَذَتَو َرُوبُْقلا  ِرِواج  ِهب ، َکَعَْفنَی  ْنَا  هّللا  َّلََعل  ْظَفْحاَف  َْکیصُوا  رَذابَا ، ای  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هّللا  ُلوُسَر 

ص:114

ص40. دزی ، خیرات  يرهاط ، دمحا  - 1
.1/230 نیئان ، خیرات  یغالب ، - 2
ص79. نیئان ، خیرات  یغالب ، - 3

ص553. خیراوتلا ، بختنم  مشاه ، دّمحم  - 4
.دنشاب قساف  هچ  رگا  رادب  تسود  ار  نانآ  ناتسود  یشاب و  قساف  هچ  رگا  شاب  دّمحم  لآ  رادتسود  - 5
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(1) .ِْلیللاب اهرُزَتالَو  ِراهَّنلِاب  ًانایْحَا  اهْرُزَو  هَرِخالا 

ثدحم  (2) .تسا دوجوم  دنورک  یلاها  یخرب  دزن  طختـسد  نآ  يرمق ) لاس 1369  رد   ) نونکا مه  دیازفا : یم  نیئان  خـیرات  بحاص 
زین باحـس  .دنک  یم  لقن  تسا  ناهفـصا  تاهد  زا  یهد  هک  دنمرک »  » مدرم زا  یـصخش  زا  ار  بلطم  نیا  هیوضرلا  دئاوف  رد  زین  یمق 

تیاور نتم  هک  یلاح  رد  هدرک  دادملق  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  روبع  ریـسم  رد  ار  هقطنم  نیا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  یناگدنز  رد 
رد هثداح  نیا  هک  تفرگ  هجیتن  ترابع  نیا  زا  ناوت  یمن  دراد و  هراشا  دنورک  مدرم  زا  يدرف  هب  اهنت  اریز  تسا ، یناکم  دـیکأت  دـقاف 

.متفاین رهش  نیا  زا  یمان  ناریا  يایفارغج  سلطا  رد  هک ، هوالع  هب  هداد ، يور  دنورک 

ناوهآ هب  ترضح  دورو 

(Ahevana «) وناوهآ  » ناریا ییایفارغج  گنهرف  رد  ،(3) و  دابآریما تمس  هب  نانمـس  يرتمولیک  لهچ  رد  تسا  ییدابآ  مان  ناوهآ 
رکذ ناغماد  يرتخاب  لامش  يرتمولیک  هدجیه  رد  ناغماد  ناتسرهش  هموح  شخب  رابدور  ناتـسهد  زا  یهد  ار  نآ  تسا و  هدش  طبض 

(4) .تسا هدرک 

تسا روهشم  ناوهآ  هب  رـضاح  لاح  رد  هک  ناغماد  یحاون  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  نوچ  دسیون : یم  هیوضرلا ، هفحت  بحاص 
بوخ دنراد  ار  امـش  نتـشک  دصق  نافلاخم  هّللا  لوسر  نبای  دندرک  ضرع  دندیـسر و  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  دـنچ  ییوهآ  دیـسر ،
ناوهآ ار  لحم  نآ  تهج  نیدـب  دومرف و  ریخاعد  اهنآ  يارب  تخیرگ و  ناوتن  لجا  زا  دومرف  ترـضح  نآ  .دـییامرف  تدواـعم  تسا 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  دورو  ربخ   (5) .دنیوگ یم 

ص:115

ار نآ  ریذپب و  ارم  ّتیصو  رذوبا  يا  دومرف : هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  داب  یضار  وا  زا  دنوادخ  هک  رذوبا ، - 1
دای اهنآ  ندـید  زا  رب و  رـس  هب  اهربق  دزن  هک  تسا  نیا  نم  ّتیـصو  دـنک ، دـنم  هرهب  ار  وت  لاعتم  دـنوادخ  تسا  دـیما  نک  يرادـهگن 

.ورم ناشترایز  هب  بش  نک و  ترایز  زور  رد  یهاگهاگ  ار  اهنآ  نک و  ترخآ 
ص27. مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  یناگدنز  باحس ، 2/235 ؛ نیئان ، خیرات  یغالب ، - 2

ص15. ناریا ، ياههار  سلطا  - 3
.3/32 ناریا ، يایفارغج  گنهرف  - 4

تیالو رکذ  اب  اهنت  ناغماد  هب  هراشا  نودـب  باسنالارحب ، بحاص  ص245 . مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  یناگدنز  باحـس ، زا  لقن  هب  - 5
هداتسیا  ) دنداتسیا همشچ  نآ  رس  هک  دندید  رایـسب  ناوهآ  دندیـسر ، همـشچ  رـس  رب  ترـضح  نوچ  دسیون : یم  هراب  نیا  رد  ناسارخ 

هک دنتفگ : داتفا  ماما  ترضح  يارآ  ناهج  لامج  هب  رظن  ار  ناوهآ  عمج  نوچ  .دنراب  یم  هدید  زا  نوخ  دنروخ و  یم  بآ  همه  دنا )
نیا ناوهآ  زا  ماما  ترضح  نوچ  دنراد ، ار  وت  نتـشک  دصق  نافلاخم  هک  يدرگرب  هار  نیا  زا  هک  تسا  نانچ  حالـص  موصعم  ماما  ای 
هیلع اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  نوچ  دنادرگب ...  يور  لجا  زا  یـسک  ره  هک  دیـشاب  هاگآ  دینادب و  ناوهآ  يا  تفگ  دینـشب ، نخس 

، یعازخ ییحی  نبا  .دیـسر  روباـشین  هب  اـت  دـش  هناور  ماـما  هاـگنآ  هـّللا ، ّیلو  اـی  َتقدـص  دـنتفگ : ناوـهآ  درک  ماـمت  ار  لـقن  مالـسلا 
ص101-3. باسنالارحب ،
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ظاـحل هب  ناـغماد  هک  اـج  نآ  زا  یلو  متفاـین  میدـق  عباـنم  رد  هدـش  رکذ  نآ  يراذـگمان  ّتلع  رد  هچنآ  ناوهآ و  اـی  ناـغماد و  هب  ار 
.دسر یم  رظن  هب  لمتحم  هقطنم  نیا  زا  ترضح  نآ  رذگ  هدش  عقاو  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  تکرح  ریس  طخ  رد  ییایفارغج 

ناسارخ ات  نیئان  میدق  هار 

رد یناهیج  هک  یقطانم  لزانم و  هدوب ، سبط  قیرط  زا  شدوخ  نامز  رد  ناسارخ  هب  نیئان  هار  ملاعلا ، لاکـشا  رد  یناهیج  هتفگ  رباـنب 
: تسا حرش  نیدب  یناهیج  لقن  ربارب  لزانم  حرش  .دنا  هتخانشان  دروم  دنچ  زجب  زورما  درب ، یم  مان  اهنآ  زا  يرجه  لاس 320 

رد يا  هعرزم   ) هنوب زا  . (1) لزنم کی  تسا و  یبآ  همـشچ  نآ  رد  نکاس و  سک  ود  اج  نآ  رد  تسا و  يا  هعرزم  هنوب »  » ات نیئاـن  زا 
باسح زا  ار  نآ  و  هیارا »  » ار میـس  و  قمرخ »  » ار يرگید  دنیوگ و  قایب »  » ار یکی  دنناوخ ، هد  هس  هار  ار   (2) قمرخ »  » ات نابایب ) رانک 

هب دوـب و  درم  رازه  هید  هس  ره  رد  دـشاب و  ناـیاپراهچ  بآ و  ياـه  همـشچ  تشک و  اـمرخ و  تخرد  اـج  نآ  رد  دـنداد و  ناـسارخ 
گنـسرف راهچ  ای  گنـسرف  هس  ره  رد  لزنم و  راهچ  یناخون »  » ات قمرخ  زا  .دید  دنناوت  ار  رگیدـکی  هک  دـنا  کیدزن  نانچ  رگیدـکی 

تسا و يدبنگ 

دنیوگ  (4)« ناهوک شتآ   » ار نآ  هک  یهد  ات  ناروح  طابر  زا  لزنم ، کی  ناروح » طاـبر   » اـت یناـخون  زا   (3)، ناراب بآ  زا  یضوح 
کی  (6)« سبط  » ات ناهوک  شتآ  زا   (5) لزنم کی 

ص:116

ص187. کلامملا ، کلاسم  يرخطصا ، .تسا  هلحرم  کی  تسا  نابایب  رانک  رب  هک  يا  هعرزم  ات  نیئان  زا  - 1
ص187. کلامملا ، کلاسم  يرخطصا ، همرج ، - 2

ص187. کلامملا ، کلاسم  يرخطصا ، .دشاب  بآ  يا  هکرب  يدبنگ و  گنسرف  راهچ  ای  هس  ره  - 3
ص187. کلامملا ، کلاسم  يرخطصا ، ناهگشتآ ، - 4

ص187. کلامملا ، کلاسم  يرخطصا ، کبس ، هلحرم  کی  - 5
هلحرم و ود  زیشرت »  » ات اج  نآ  زا  هلحرم و  کی  نب »  » ات اج  نآ  زا  و  هلحرم ، کی  دنور  ناورکـسد »  » هب یناخون  زا  دنهاوخ  رگا  و  - 6
، تسا گرزب  یهد  هک  سبط  یگنـسرف  هس  رب  دوش  عمج  يدرک  هد  يدرک » هید   » هب ییاـههار  و  هلحرم ، جـنپ  روباـشین  اـت  اـج  نآ  زا 

ص187. کلامملا ، کلاسم  يرخطصا ، .دنشاب  هد  نیا  رد  رازه  يدرم 
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ناتـسامرخ تعارز و  اـیاعر و  اهاتـسور و  ار  نآ  و  تسا )  ) عماـج دجـسم  اـهرازاب و  وا  رد  درخ و  تـسا  يرهـش  سبط  نـیا  لزنم و 
(1) .رایسب

هید هب  میتفرب  گنسرف  هس  لهچ و  نیئان  زا  دسیون : یم  دوخ  همانرفس  رد  هدومیپ  ار  نیئان  یمیدق  هار  زا  یـشخب  هک  زین  ورـسخ  رـصان 
ياهتخرد تسا و  مرگ  یعـضوم  نآ  میدیـسر و  دـشاب ، هید  هراپ  هدزاود  هد  هیحان  نیا  هک  کنابایب )  ) ناـبایب هیحاـن  زا  همرک )  ) همرگ

دنا هتخاس  اهکدبنگ  گنسرف  ود  ره  هب  نابایب  ِهار  نیا  رد  ...میدق و  رد  دندوب  هتـشاد   (2)( ناخموک  ) ناجفوک هیحان  نیا  دوب و  امرخ 
نآ ببـس  هب  اهکدـبنگ  نیا  دـنا و  هتخاس  دـشابن  ناتـسروش  نیمز )  ) هک یعـضاوم  هب  .دوش  عمج  اج  نآ  رد  ناراب  بآ  هک  ِعناـصَم  و 

(3) .دننک یشیاسآ  اج  نآ  رد  يا  هظحل  امرس  امرگ و  هب  زین  دننکن و  مگ  هار  مدرم  ات  تسا 

ناسارخ هب  دزی  ینونک  ياههار  یسررب 

اب هدـمآ ، زین  میدـق  ناـسیون  یفارغج  عباـنم  رد  هک  ناـسارخ  هب  دزی  یمیدـق  هار  دوش ، یم  یهتنم  ناـسارخ  هب  ههاریب  هار  دـنچ  دزی  زا 
سراف هار  ریسم  هک  ریـسم  نیا  .تسا  لوادتم  موسرم و  زین  نونکا  مه  لاس  دص  کیورازه  زا  شیب  تشذگ  زا  سپ  یکدنا ، تارییغت 

هروص رد  لـقوح  نبا  کـلامملا و  کـلاسم  رد  يرخطـصا  ملاـعلا و  لاکـشا  رد  یناـهیج  زا  لـقن  هب  نیا  زا  شیپ  تسا ، ناـسارخ  هب 
ياهلاس 320، رد  بیترت  هب  هک  ضرالا 

ص:117

ص157. ملاعلا ، لاکشا  یناهیج ، - 1
ناریا يزکرم  ریوک  یبرغ  بونج  بونج و  برغ و  هیـشاح  میقم  دنا  هدوب  يا  هفیاط  صُفق  چوک و  ای  جفوک  تسا و  جفوک  عمج  - 2
خیرات عبانم  رد  دنراد  ترهـش  يرادهار  یـشکرس و  يرگنایغط ، رد  هک  چولب » چوک و   » هقیاط ود  نیا  مان  چولب و  ماوقا  ترواجم  رد 

ص275. همانرفس ، ورسخرصان ، هب : .ك.ر  .تسا  هدمآ  ناریا 
ص167-8. همانرفس ، ورسخ ، رصان  - 3
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.دش رکذ  هتفای  شراگن   367 ، 340

اج نآ  زا  و  هریجنا »  » ات رتمولیک  یس  یبیرقت  تفاسم  هب  یکاخ  تسا  یهار  دزی  زا  تسا ، لوادتم  زین  هزورما  هک  یمیدق  هار  ساسا  رب 
«، یلاگود  » ندومیپ اب  سپس  و  مالـسلا )  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  هاگمدق   ) قنارخ ات  دراد  دادتما  هار  رتمولیکودو  یـس  تفاسم  هب 
هار رتمولیک  جـنپو  تسیب  دـنغاس  زا  .تسا  هار  رتمولیک  جـنپوداتفه  ًاعومجم  هک  میـسر  یم  دـنغاس »  » هب بآریز » طاـبر   » و ونرهـش » »

يارسناوراک ای  دابآ » هّللا   » ات تسا 

یم میسقت  هخاش  ود  هب  هار  اج  نآ  زا  میسر و  یم  ماداب » تشپ  طابر   » هب رتمولیک  شش  لهچ و  تفاسم  یط  اب  سپـس  و  یـسابع ، هاش 
تـسیب درملک »  » ات اج  نآ  زا  دـسر و  یم  ناخ » طابر   » هب رتمولیک  ودودون  تفاسم  هب  يرگید  دور و  یم  روخ »  » تمـس هب  یکی  دوش 

یم میسقت  هخاش  ود  هب  هار  اج  نآ  رد  میسر  یم  روگ » طابر   » هب رتمولیک  تشهو  یـس  ندومیپ  اب  سپـس  تسا و  هار  رتمولیک  تفهو 
تفاسم رتمولیک  یس  دودح  هک  دور  یم  هاوخوج »  » تمس هب  يرگید  پچ و  تمس  رد  دابآریخ »  » و ناتسلگ »  » تمـس هب  یکی  دوش ،

هب هک  رتمولیک  جـنپ  لهچ و  یبیرقت  تفاـسم  هب  تسا  یکاـخ  یهار  ریـسم  همادا  دور ، یم  سبط  هب  هک  تسا  یهار  اـج  نآ  رد  دراد ،
یم سودرف  هب  نآ  لامـش  تمـس  هک  دبای  یم  دادـتما  یهار  هس  کی  هب  رتمولیک  هاجنپ  تفاسم  هب  هار  اج  نآ  زا  دـسر و  یم  هیورـشب 

هب رتمولیک  هنو  هاـجنپ  ندومیپ  اـب  نآ  میقتـسم  هار  هک  تسا  هار  هخاـش  دـنچ  سودرف  زا  رتـمولیک و  تصـش  یبـیرقت  تفاـسم  اـب  دور 
« هنهم  » هب رتمولیک  تفه  تفاسم  اب  سپـس  و  دابآ » ضیف   » هب رتمولیک  تسیبودـص  یبیرقت  تفاسم  هب  اـج  نآ  زا  دور و  یم  ناتـسجب » »
زا .تسا  هیردیح  تبرت  یلامش  تمس  رد  رهش  نیا  زا  رتالاب  یمک  تسا ، هار  رتمولیک  تسیب  دودح  رهمداش »  » ات اج  نآ  زا  دور و  یم 

دهشم هب  تسب » گنس   » و گنس » طابر   » نتشاذگ رس  تشپ  اب  هک  تسا  يرتلوادتم  میقتسم و  هار  اج  نیا 

پچ تمس  هداج  زا  رتمولیک  کی  تصـش و  ندومیپ  اب  دیاب  میورب ، دهـشم  سپـس  روباشین و  هب  میهاوخب  اج  نآ  زا  رگا  اما  دور ، یم 
زا .تسا  رتمولیک  هدزناپودص  نآ  تافاسم  عومجم  هک  مینک  یط  هار  روباشین  هب  سپس  و  هیئاطع »  » و شویر »  » هب سپـس  رمـشاک و  هب 

مالـسلا و هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  روهـشم  هاگمدق  میـسر  یم  هاگمدق  هب  رتمولیک  جنپ  تسیب و  ندومیپ  اب  تسار  هب  روباشین 
سدقم دهشم  هب  رتمولیک  هاجنپ  یبیرقت  ندومیپ  اب  اج  نآ  زا  سپس  و  یقت » ماما   » هب رتمولیک  راهچ  لهچ و  ندومیپ  اب  سپس 

ص:118
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(1) .میسر یم 

ریوک هار 

هب هجوت  اب  .درذگ  یم  تول  ریوک  زا  هک  تسا  یهار  اهنآ  نیرتمهم  هک  دراد  دوجو  زین  رگید  هار  دـنچ  دـش  رکذ  هک  یهار  رب  هوالع 
یم رظن  هب  مزال  ریـسم  نیا  يزورما  هار  اب  ییانـشآ  عبانم ، رد  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  ریـسم  رد  ریوک  هار  رکذ 

.دسر

پچ و هب  يرگید  یقرـش و  لامـش  فرط  هب  تسار و  هب  یکی  هخاش  ود  هب  هار  رتمولیک  هدفه  ندومیپ  اب  تسا و  دزی  زا  هار  نیا  زاغآ 
.دنوش یم  لصّتم  مه  هب  نانابوج »  » هقطنم رد  ماجنارس  هار  ود  نیا  دوش ، یم  لیامتم  یبرغ  لامش  بناج  هب 

یبیرقت تفاسم  اب  هدش و  لیامتم  پچ  تمس  هب  سپـس  دسر  یم  ماداب  تشپ  طابر  هب  اج  نآ  زا  دنغاس و  سپـس  قنارخ و  هب  لوا  هار 
هب رتمولیک  ودو  هاـجنپ  ندومیپ  اـب  سپـس  و  یخرف »  » هب رتمولیک  هدـفه  ندومیپ  اـب  اـج  نآ  زا  دور و  یم  روخ »  » هب رتـمولیک  هدودـص 
هب رتمولیک  ُهن  ّیط  اب  اج  نآ  زا  دـبیم و  یلاوح  هب  رتمولیک  تفه  لهچ و  تفاـسم  هب  دزی  زا  زین  مود  هار   (2) .دسر یم  نانابوج  یلاوح 
زا دور  یم  نیئان  هب  رتمولیک  کیوداتفه  ندومیپ  اب  و  ادـقع »  » هب رتمولیک  کی  لهچ و  تفاسم  هب  اج  نآ  زا  سپـس  دور  یم  ناـکدرا 

.دوش یم  یهتنم  نانابوج  هب  رگید  رتمولیکراهچودون  ندومیپ  اب  پچ  هب  لیامتم  هداج  زا  هک  دوش  یم  میسقت  هخاش  دنچ  هب  هار  نیئان 

دودـح یکاـخ  هار  نـیا  تفاـسم  دـنک ، یم  روـبع  ریوـک  تـشد  ناـیم  زا  هـک  میقتـسم  فاـص و  ًاتبــسن  تـسا  يا  هّداـج  ناـنابوج  زا 
.دـبای یم  همادا  یکاخ  هداج  دادـتما  رد  هک  دراد  دوجو  یمیدـق  ور و  لام  يا  هداج  نآ  ریـسم  رد  تسا و  رتمولیک  جنپوداتـشهودص 

هب یهار  دورط  زا  ناغماد و  تمـس  هب  تسا  یهار  ناملعم ، زا  .دوش  یم  یهتنم  دورط »  » هب یکاخ  هداج  و  ناملعم »  » هب ور  لاـم  هداـج 
هب هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  هار  .دراد  تفاسم  رتمولیک  تسیبودص  دودح  تسا و  میقتسم  دور  یم  ناغماد  هب  هک  يریسم  .دورهاش 

نانمس هب  ناملعم  زا  میهاوخب  رگا  .ددرگ  یمزاب  ناغماد  هب  اج  نآ  زا  دور و  یم  نانمس 

ص:119
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.یمالسا داشرا  ترازو  تاراشتنا 

.دور یم  نانابوج  مرگ و  بآ  ناسورع و  هب  روخ ، زا  روبع  زا  لبق  زین  يرگید  هار  - 2
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ریوک تشد  هیـشاح  رد  رتمولیک  هاجنپودـص  یبیرقت  تفاـسم  هب  ار  یتخاونکی  ینـالوط و  تفاـسم  پچ  تمـس  هداـج  زا  دـیاب  میورب 
.مییامیپب

ّیط اب  سپس  و  يراطع »  » هب رتمولیک  ود  زا  دعب  اج  نآ  زا  میسر و  یم  ناروختشاچ »  » هب رتمولیک  تفه  تسیب و  تفاسم  هب  نانمـس  زا 
زا تسا .) هدش  رکذ  عبانم  رد  ییاهشرازگ  ناوهآ  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  روبع  هرابرد  ، ) میور یم  ناوهآ »  » هب رتمولیک  هدزای 

هد دابآدّمحم »  » ات اج  نآ  زا  میور و  یم  دابآ » ضیف   » هب رتمولیک  هدزناش  ندومیپ  اب  ناوهآ 

ات اـج  نآ  زا  میـسر و  یم  داـبآریما »  » یلاوح هب  رتمولیک  هدزناـش  ندومیپ  اـب  سپـس  .تسا  هار  رتـمولیک  هد  زین  هشوق »  » اـت رتـمولیک و 
.تسا هار  رتمولیک  تسیب  ناغماد 

زا میـسر و  یم  دورهاش  هب  رتمولیک  جـنپو  تصـش  تفاسم  هب  الم  هد  دابآرداق و  تسودـنامهم ، قب ، نزج ، زا  نتـشذگ  اب  ناـغماد  زا 
، دابآردـص دابآ ، سابع  تشدـنایم ، یمایم ، زا  نتـشذگ  اب  دـبای و  یم  دادـتما  قرـش  تمـس  هب  میقتـسم  ًاتبـسن  ریـسم  رد  هار  دورهاش 

تمس هب  هار  راوزبس  زا  .میسر  یم  راوزبس  هب  رتمولیک  راهچ  تصـش و  تسیود و  تفاسم  هب  ربتـسا  و  دنویر ، رهم ، نزرواد ، کهاک ،
تفه لهچ و  هار  نیا  تفاسم  عومجم  هک  میـسر  یم  دابآ  ناطلـس  هب  رجغاب ، يزیا ، قطانم  زا  رذگ  اب  دبای و  یم  همادا  یقرـش  لامش 

دابآ تّمه  نامص ، بآروش ، قطانم  زا  روبع  نآ و  ندومیپ  اب  هک  دراد  دوجو  قرش  تمس  هب  يا  هداج  دابآ  ناطلس  زا  .تسا  رتمولیک 
روباشین هب  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  دورو  زا   ) میـسر یم  روباشین  هب  رتمولیک  تشه  لهچ و  تفاسم  هب  ناـغزب  و 

زا دعب  رتمولیک  هدفه  تفاسم  هب  تسا .) تسد  رد  يربتعم  ددعتم و  ياهشرازگ 

(1) .تشذگ نآ  حرش  زین  سدقم  دهشم  ات  اج  نآ  زا  دراد و  رارق  هاگمدق  روباشین 
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ناسارخ

هراشا

تول ریوک  رواخ  رد  هک  یمالسا  تالایا  مامت  رب  مالسا  لوا  نورق  رد  مسا  نیا  .تسا  نیمز  رواخ  ینعم  هب  میدق  یـسراف  رد  ناسارخ 
ناتـسیس و يانثتـسا  هب  يرواخ  لامـش  رد  ار  رهنلاءاروام  دالب  ماـمت  بیترت  نیا  هب  دـش و  یم  قـالطا  دـندوب  عقاو  دـنه  ياـههوک  اـت 

.دوش یم  لماش  بونج  رد  ناتسهق 

(1) .دش حتف  مالسا  هاپس  طسوت  دیـسر  تفالخ  هب  نامثع  هک  یماگنه  يرجه ، لاس 29  رد  یلوق  هب  مّود و  هفیلخ  نامز  رد  ناـسارخ 
( ورم ات  هرصب  زا   ) ریس طخ  نیا  .دوب  ورم  ات  هرصب  زا  دومیپ ، ناسارخ  حتف  رد  هک  ار  یهار  ریسم  رماع  نب  هّللادبع  يرجه ، لاس 29  رد 

دیامیپ یم  دعب  لاس  رد 171  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  هک  يریسم  اب 

: دسیون یم  حوتفلا  رد  یفوک  مثعا  دراد ، يدایز  هباشت 

درک و سراف  هناور  شنایهاپـس  اب  ار  رماع  نب  هّللادـبع  نامثع ، تشادرب ، شروش  هب  رـس  سراف  رد  کـهاش  نب  کـهام  هک  یماـگنه 
ناسارخ مزاع  اج  نآ  زا  داد  روتسد 

زا هّللادبع  سپـس  ...دش و  میلـست  کهام  رخطـصا ، يارحـص  رد  دـش و ...  ناور  سراف  بناج  هب  هرـصب  زا  رماع  نب  هّللادـبع  .دـنوش 
(2) .تفر ورم  بناج  هب  ماجنارس  سخرس  سوط و  ...روباشین و  ...زا  روبع  اب  تفر و  ناسارخ  فرط  هب  رخطصا 

مه دودح  نیا  اهدعب  یلو  دوب ، شکودـنه  لابج  دـنه  تمـس  زا  ریماپ و  نیچ و  نابایب  یطـسو  يایـسآ  رد  ناسارخ  یجراخ  دودـح 
تمس زا  دوب  یمالسا  لوا  نورق  رد  ناریا  ياهتلایا  زا  یکی  هک  ناسارخ  تفگ  ناوت  یم  هک  اج  نآ  ات  دش  رتکچوک  مه  رتقیقد و 

تمـسق نونکا  هک  ار  تاره  ياروام  تاعافترا  مامت  نانچمه  یلو  دـش ، یمن  لماش  ار  فرط  نآ  هب  نوحیج  دور  زا  يرواـخ  لاـمش 
رد تسا  ناتسناغفا  يرتخاب  لامش 

ص:121

ص158. ناریا ،) شخب  ، ) نادلبلا حوتف  يرذالب ، 116 ؛ ، 115 ، 109 ص108 ، حوتفلا ، یفوک  مثعا  خیرات  یفوک ، مثعا  - 1
ص84-5. یئبمب ، پاچ  حوتفلا ، یفوک ، مثعا  - 2
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ناسارخ ءزج  ناناملـسم  دزن  رد  دندوب  عقاو  ریماپ  هیحان  رد  ینعی  نوحیج  دور  يایلع  هقطنم  رد  هک  ییاهرهـش  فصولا  عم  تشادرب ،
(1) .دندش یم  بوسحم  تلایا  نآ  دودح  لخاد و  رد  ینعی 

رهـش راهچ  زا  یکی  مان  هب  یعبر  ره  دـش و  یم  میـسقت  عبر  راـهچ  ینعی  تمـسق  راـهچ  هب  یمالـسا  هیلوا  نارود  رد  ناـسارخ  تلاـیا 
: زا دندوب  ترابع  اهنآ  دش و  یم  هدناوخ  تفر ، یم  رامش  هب  تلایا  مامت  یسرک  ای  عبر  نآ  یـسرک  فلتخم  ياهنامز  رد  هک  یگرزب 

.خلب تاره و  ورم ، روباشین ،

هب ار  دوخ  ییاورنامرف  زکرم  نایرهاط  هلسلس  يارما  اهدعب  یلو  دوب ، خلب  ورم و  ناسارخ  تلایا  یسرک  یمالـسا  لوا  تاحوتف  زا  سپ 
(2) .دنداد رارق  شیوخ  تراما  زکرم  دوب  هناگراهچ  ياهتمسق  نیرت  یبرغ  رد  یّمهم  رهش  هک  ار  روباشین  دندرب و  رتخاب  هیحان 

ورم هب  نتفر  يارب  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  .تفر  یم  رامش  هب  ناسارخ  ياهرهـش  نیرتمهم  زا  ورم  روباشین و  رهـش  ود 
نآ دهـشم »  » اهدـعب هک  سوـط -  روباـشین و  مهم  ياهرهـش  زا  ناـسارخ و  هیحاـن  زا  دوـب ، نومأـم  تموـکح  زکرم  ناـمز  نآ  رد  هک 

رارق ماـما  هار  ریـسم  رد  ناـسارخ  هقطنم  رد  هک  دوب  يرهـش  نیلوا  روباـشین  .دیـسر  ورم  هب  اـت  درک  روبع  سخرـس  و  دـش -  ترـضح 
.تشاد

روباشین

« روپ هاشوین   » میدق یسراف  هملک  زا  دننک و  یم  ظفلت  روباسین  یبرع  رد  روباشین و  تروص  هب  یسراف  ینونک  نابز  رد  ار  رهش  نیا  مان 
نرق رد  هک  تسا  یناساس  هاشداپ  مود  روپاش  هب  بوسنم  هدـش و  هتفرگ  تسا  هاش » بوخ  ياـج  اـی  بوخ  راـک  اـی  زیچ   » ینعم هب  هک 

یناساس هلسلس  س�وم  ناکباب  ریـشدرا  رـسپ  لوا ، روپاش  روباشین ، لوا  یناب  .تشامگ  تّمه  رهـش  نآ  يانب  دیدجت  هب  يدالیم  مراهچ 
.تسا

تیالو مهم  ياهرهش  زا  یلّصفم  تسرهف  موس ، نرق  رد  ناملسم  ناسیون  یفارغج 

ص:122

ص 408-9. یقرش ، تفالخ  ياهنیمزرس  یخیرات  يایفارغج  جنرتسل ، - 1
، يرخطصا 4/2-80 ؛ جـیریبمک ، ناریا  خـیرات  يارف ، .ك.ر  ص 409 . یقرـش ، تفالخ  ياهنیمزرـس  یخیرات  يایفارغج  جنرتسل ، - 2
، یفوتسم هّللادمح  ص259 ؛ میساقتلا ، نسحا  یسدقم ، 10-308 ؛ ضرالا ، هروص  لـقوح ، نبا  256 ؛ ص 253 ، کلامملا ، کلاسم 

ص185. بولقلا ، ههزن 

ورم ات  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترجه  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comيایفارغج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 148 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2968/AKS BARNAMEH/#content_note_122_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2968/AKS BARNAMEH/#content_note_122_2
http://www.ghaemiyeh.com


ظفلت دیآ  یم  تسد  هب  تسرهف  نیا  زا  هک  یمهم  هدیاف  .دوش  یم  لماش  ار  ناتسهق  تلایا  هدمع  تمـسق  هک  دنا  هداد  بیترت  روباشین 
(1) .دوش یم  قیبطت  لحم  مادک  اب  هک  درک  نیعم  ناوت  یمن  هزورما  ار  یماسا  نآ  زا  يرایسب  یلو  تسا ، یماسا  یضعب  میدق 

یساّبع يوما و  يافلخ  نارود  رد  رهش  نآ  ياه  هکس  رب  مان  نیمه  و  دنتفگ ، یم  رهشربا  روباشین ، رهـش  هب  یمالـسا  تلود  لیاوا  رد 
ناونع طقف  مان  نیا  ایوگ  یلو  دنا ، هدرک  طبض  زین  رهشناریا  ار  نآ  رگید  ناخّروم  زا  یخرب  یسدقم و  .تسا  هدش  برض 

(2) .تسا هدوب  رهش  نآ  يراختفا  یمسر و  ناونع  ای  یتلود 

زدنهق و رهـش و  ياراد  دوب و  خسرف  کی  رد  خسرف  کی  شتحاسم  دابآ و  رایـسب  گرزب و  يرهـش  روباشین  يرجه ، مراهچ  نرق  رد 
هب فورعم  ینادیم  لباقم  هک   (3) يرافص ثیلورمع  راثآ  زا  تشاد ، دوجو  نآ  هموح  رد  یگرزب  عماج  دجـسم  دوب و  ضبر )  ) هموح
ات زین  نادنز  .تشاد  لاصّتا  نینیسح  نادیم  هب  فورعم  رگید  نادیم  هب  دوب و  دجسم  نیا  کیدزن  يا  هرامالاراد  دوب ، عقاو  هاگرکـشل 

رهـش هزاورد و  ود  زدـنهق  .دوبن  هلـصاف  خـسرف  مراهچ  کی  زا  شیب  اهترامع  نیا  زا  کی  ره  نایم  تشادـن و  دایز  هلـصاف  هرامالاراد 
مراهچ زدنهق و  هزاورد  موس  لقعم ، هچوک  هزاورد  مود  لپ ، هزاورد  لّوا  هب : دـندوب  موسوم  رهـش  ياه  هزاورد  .تشاد  هزاورد  راهچ 

نیا .تشاد  رارق  هموح  رد  رهش  ياهرازاب  دوب و  عقاو  هموح  اهنآ  درگادرگ  زدنهق و  جراخ  رهش و  نوریب  رد  .نیگت  لپ  هزاورد 

هزاورد نآ  لباقم  رد  دش و  یم  زاب  برغ  تمـس  هب  هک  نادبنگ )  ) بابق هزاورد  دوب  هلمج  نآ  زا  تشاد و  ددعتم  ياه  هزاورد  هموح 
(4) .تشاد رارق  دابآ  صوحا  هزاورد  بونج  تمس  رد  دوب و  عقاو  شرفتشب »  » تیالو يوربور  گنج 

ار رهش  نیا  متفه ) نرق   ) وا نامز  رد  دسیون : یم  نادلبلا  مجعم  رد  يومح  توقای 

ص:123

ص 409. یقرش ، تفالخ  ياهنیمزرس  یخیرات  يایفارغج  جنرتسل ، - 1
نبا ص313 ؛ ضرـالا ، هروـص  لـقوح ، نـبا  ص258 ؛ کـلامملا ، کـلاسم  يرخطـصا ، ص314 ؛ میـساقتلا ، نـسحا  یـسدقم ، - 2

ص171. هسیفنلا ، قالعالا  هتسر ، نبا  ص278 ؛ نادلبلا ، یبوقعی ، ص24 ؛ کلامملاو ، کلاسملا  هبدادرخ ،
.دش ناتسیس  ناسارخ و  ریما  يرجه  لاس 266  رد  هک  دوب  نایرافص  هلسلس  يارما  زا  يرافص  ثیلورمع  - 3

ص409-10. یقرش ، تفالخ  ياهنیمزرس  یخیرات  يایفارغج  جنرتسل ، 4/101-98 ؛ ناریا ، جیریبمک  خیرات  يارف ، هب : .ك.ر  - 4
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رد نآ  زا  سپ  زین  دش و  ثداح  روباشین  رد  لاس 540  هزرل  نیمز  زا  هک  ییاهیناریو  دوجو  اب  دیوگ : نینچمه  و  دنتفگ ، یم  روواشن » »
.تسین رتدابآ  روباشین  زا  يا  هطقن  ناسارخ  مامت  رد  زاب  تسویپ ، عوقو  هب  زغ »  » ریاشع تراغ  زات و  تخات و  هک  لاس 548 

زین یسدقم  .دراد  ابیز  يدجسم  تسا و  رومعم  دابآ و  رهـش  نیا  دسیون : یم  هدید  ار  روباشین  رهـش  لوغم  هنتف  زا  سپ  هک  هطوطب  نبا 
(1) (. شورف تشپ   ) شورف هتشپ  لوزام و  دنویر ، تاماش ، زا : دنترابع  هک  دنک  یم  دای  دوخ  رصع  رد  روباشین  مهم  ياتسور  راهچ  زا 

مان نآ  تالوصحم  نداعم و  زا  دنک و  یم  فیصوت  رتگرزب  ناسارخ  ياهرهـش  رگید  زا  تاقوا  رثکا  رد  ار  روباشین  رهـش  وربا ، ظفاح 
(2) .درب یم 

روباشین هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  دورو 

ور نیا  زا  .دروخ  یم  مشچ  هب  اه  هرکذت  عبانم و  رد  يددعتم  ياهشرازگ  روباشین  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  دورو  زا  هناتخبـشوخ 
لباق اهرهش  قطانم و  ریاس  زا  شیب  دنا  هدرک  یط  ورم  هب  اج  نآ  زا  سخرس و  هب  روباشین  زا  ترـضح  هک  ار  یلزانم  تکرح و  ریـسم 

.تسا نییعت 

دوخ هّدج  زا  زین  وا  هک  يروباشین  قاحـسا  نبدـمحا  نبدّـمحم  عساووبا  لقن  ربانب  مالـسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  رد  قودـص  خـیش 
نینچ هدرک  تیاور  نارمع  تنب  هجیدخ 

هناخ رد   (3)« داباشالب  » هب فورعم  هیحان  رد  زغ »  » هلحم رد  دش  روباشین  رهش  دراو  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  یماگنه  دیوگ : یم 
هب لیدبت  دییور و  هناد  تشاک ، هناخ  زا  يا  هشوگ  رد  یماداب  هناد  دـش ، هناخ  دراو  ترـضح  هک  یماگنه  .دـش  دراو   (4) هدنسپ مّدج 

یتلع هک  ار  سک  ره  دندش و  ربخاب  تخرد  نآ  زا  مدرم  .داد  ماداب  لاس  کی  تدم  رد  دش و  تخرد 

ص:124

3/228؛ نادـلبلا ، مجعم  يومح ، توقای  نینچمه  13-411 ؛ ص409 ، یقرـش ، تفالخ  ياهنیمزرـس  یخیرات  يایفارغج  جنرتسل ، - 1
.80-3/81 همانرفس ، هطوطب ، نبا  316 ؛ ، 314 ص312 ، میساقتلا ، نسحا  یسدقم ،

ص62-3. وربا ، ظفاح  يایفارغج  وربا ، ظفاح  - 2
.تسا هدش  رکذ  ذاباشال »  » نویع نتم  رد  تسا ، هدمآ  مه  ذاباشالب » «، » شالب - » 3

.دندوب هدیدنسپ  مدرم  ریاس  نیب  زا  ار  وا  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  دنا  هدیمان  هدنسپ »  » تهج نیا  زا  ار  وا  - 4
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مـشچ ار  هک  ره  تفاـی و  یم  افـش  ترـضح  تکرب  هب  تساوخ و  یم  افـش  دروخ و  یم  ماداـب  نآ  زا  نتـسج  كربت  يارب  دیـسر  یم 
زا نوچ  دوب ، هدش  تخس  وا  رب  ندییاز  هک  يا  هلماح  نز  .دش  یم  لصاح  تمالس  دیلام و  یم  دوخ  مشچ  رب  ماداب  نآ  زا  دوب  يدرد 
یم شمکـش  رب  نآ  ياه  هخاش  زا  دـش  یم  ضراع  جـنلوق  ار  ییاپراهچ  رگا  ای  درک و  لمح  عضو  تعاـس  ناـمه  دروخ ، ماداـب  نآ 

.دش یم  هجلاعم  دندیلام ،

(1) نارمع نم  ّدج  دش ، کشخ  هکنآ  ات  تشذگ  تخرد  نآ  رب  اهتدم  دـیوگ : یم  دوخ  تیاور  همادا  رد  يروباشین  دّـمحم  عساووبا 
رثا رب  و   ) .دیرب مامت  هب  ار  تخرد  وا  .ورمعوبا  مان  هب  تشاد  يدنزرف  نارمع  .دش  روک  مادـقا ) نیا  رثا  رب  و  ، ) دـیرب ار  نآ  ياه  هخاش 

ود ياراد  ورمع  .دـنامن  شیارب  يزیچ  ماجنارـس  تفر و  تسد  زا  دوب ، مهرد  رازه  داتـشه  ات  داـتفه  هک  وا  لاـم  تورث و  مادـقا ) نیا 
ماـن هب  يرگید  مساـقلاوبا و  ماـن  هـب  یکی  دـندوب ،  (2)( روجمیـس  ) روحمـس میهاربا  نبدّـمحم  نسحلاوبا  ریبد  ود  ره  هک  دوـب  دـنزرف 

هک ار  تخرد  هشیر  نیب  نیا  رد  دندرک  جرخ  نآ  يارب  مهرد  رازه  تسیب  دننک ، ریمعت  ار  هناخ  نیا  هک  دنتساوخ  ود  نآ  قداصوبا و 
ناسارخ ریما  كالما  غاب و  نیمز و  ّیلوتم  ود ، نآ  زا  یکی  .دیآ  یم  شیپ  هچ  نآ  زا  هک  دنتـسناد  یمن  دندنک و  دوب  هدنام  ياجرب ) )

، دوب

رب هام  کی  زا  سپ  دوب و  هتخیر  وا  ياـپ  تشوگ  هایـس و  وا  تسار  ياـپ  هک  یلاـح  رد   (3)، درک تعجارم  روباشین  هب  یناـمز  زا  سپ 
رد دوب  رتگرزب  هک  يرگید  .درم  درد  نآ  رثا ) )

مـشچ زا  ار  ریبد  نیا  ادخ  تفگ : اهنآ  زا  یکی  تشاد  تسایر  ناگدنـسیون  زا  يا  هتـسد  رب  درک و  یم  يریبد  روباشین  ناطلـس  ناوید 
دوخ هناخ  هب  دـمآ و  نوریب  رتفد  زا  دـش و  مخز  وا   (4) ِتـسد داتفا و  شتـسد  زا  ملق  هدیزرل ، وا  تسد  تعاس  نآ  رد  .دراد  هاگن  دب 
هدش ضراع  وت  جازم ) یمرگ   ) ترارح تهج  زا  درد  نیا  دنتفگ : وا  هب  دـندش  دراو  وا  رب  یعمج  اب  بتاک  سابعلاوبا  .درک  تعجارم 

وا ینک ،  (5) دصف زورما  هک  تسا  مزال  و 

ص:125

.تسا هدمآ  مه  نادمح »  » اهباتک زا  یخرب  رد  - 1
.تسا یناماس  هلسلس  ناریما  زا  روجمیس  نسحلاوبا  - 2

« .دندینادرگزاب روباشین  هب  هدناشن و  هواجک  رد  ار  وا  : » دنسیون یم  بتک  زا  یخرب  - 3
.دمآرد یشوج »  » وا تسد  زا  دنا : هتشون  بتک  زا  یخرب  - 4

«. دصف  » هملک دیمع ، گنهرف  هب : .ك.ر  .تسا  يریگ  نوخ  تماجح و  يارب  ندز  گر  ینعم  هب  ندرک : دصف  - 5
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شتـسد نآ  زا  سپ  درک  نینچ  وا  نزب ، گر  نامه  زورما  هک  دـنتفگ  زاـب  دـندمآ  ادرف  تفرگ ، نوخ  دز و  ار  دوخ  گر  زور  نآ  رد 
(2) .دش عقاو  لاس  کی  زا  رتمک  رد  ردارب  ود  ره  گرم  درم و  ضرم ) نیا  زا   ) زور نآ  (1) و  تخیر نآ  تشوگ  دش ، هایس 

حلاص نب  مالّسلادبع  تیاور  تسا ، هدش  طبض  روباشین  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  فقوت  زا  هک  یـشرازگ  نیرتربتعم  نیرتمهم و 
نیا .دنک  یم  لقن  روباشین  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ار  بهذلا » هلـسلس   » فورعم روهـشم و  ثیدح  هک  تسا   (3) يوره تلصوبا 
بتک ریاس  اه و  هرکذت  دیدج و  عبانم  زین  میدق و  هیلّوا و  عبانم  رد  هدش و  لقن  فلتخم  ناثّدحم  زا  ثیدـح  عبانم  رد  رتاوت  هب  تیاور 

(4) .تسا هدمآ  تاّرک  هب  هتفای  صاصتخا  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  یناگدنز  حرش  هب  هک  ییاهباتک  یخیرات و 

روباشین رد  بهذلا  هلسلس  ثیدح  رکذ 

روباشین زا  بانج  نآ  هک  ینامز  رد  مدوب  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  اب  نم  دیوگ : یم  يوره  تلـصوبا  حلاص  نب  مالّـسلادبع 
نب قاحـسا  ییحی و  نـب  ییحی  (5) و  ثرح نبدـمحا  عفار و  نبدّـمحم  هاـگانب  دوب  راوس  دیفـس  هایـس و  يرتـسا  رب  درک و  یم  چوک 

هیوهار و

ص:126

.دش هعطق  هعطق  دنسیون : یم  بتک  زا  یخرب  - 1
2/187؛ تیب ، لها  بقاـنم  يدزی ، یفجن  هب : دـینک  هاـگن  نینچمه  و  . 374-2/5 مالـسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودـص ، خیـش  - 2

ص322 و 323. لامآلا ، یهتنم  یمق ، سابع  خیش 
.تسا هدمآ  یئاط » رماع  نبدمحا   » زا لقن  هب  شرازگ  نیا  عبانم  یخرب  رد  - 3

، داشرالا دیفم ، خیش  7-126 ؛ ، 49/123 راونالاراحب ، یـسلجم ، رقاب  الم  2/375 ؛ مالـسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، خیـش  - 4
3/98؛ همئـالا ، هـفرعم  یف  هـمغلا  فـشک  یلبرا ، ص208 ؛ یلامالا ، قودـص ، خیـش  ص240 ؛ هّمهملا ، لوـصفلا  غابـص ، نـبا  2/257 ؛
، هعیـشلا هقیدح  یلیبدرا ، سدقم  ص322 ؛ لامآلا ، یهتنم  یمق ، ساـبع  خیـش  1/4-43 ؛ مالـسلا ، هیلع  اضرلا  مامالا  دنـسم  يدراطع ،
ص125؛ روباشین ، خیرات  يروباشین ، هفیلخ  2/407 ؛ یفاک ، لوصا  ینیلک ، دعب ؛ هب  ص374  نیظعاولا ، هضور  يروباشین ، لاتف  642 ؛

یناگدـنز یقرواـپ و  رد   1/44 مالـسلا ، هیلع  اضرلا  ماـمالا  دنـسم  نوچمه  عباـنم  ریاـس  دـعب و  هب  ص470  زجاعملا ، هنیدـم  ینارحب ،
.دنا هدروآ  ار  ثیدح  نیا  زین  رد ص95  ماما  نیمتشه  یسایس 

.تسا هدمآ  مه  برح  نبدمحا  - 5
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هک دندرک  ضرع  و  دنتفرگ ) ار  وا  بسا  هناهد  دندمآ و  درگ  ترـضح  نآ  فارطا  رد   ) دنتخیوآ رتسا  هناهد  هب  ملع  لها  زا  نت  دـنچ 
مالـسلا هیلع  ماما  .یـشاب  هدینـش  ناتراوگرزب  ردپ  زا  هک  نک  نایب  ام  يارب  زا  یثیدح  هک  میهد  یم  مسق  ناتکاپ  نادناخ  قح  هب  ار  وت 

ورود تشاد و  رارق  نیراگن  شقنم و  زخ  زا  ییادر  ترـضح  نآ  رـس  يور  رب  درک و  نوریب  هواجک )  ) يرامع زا  ار  دوخ  كرابم  رس 
مالسلا و هیلع  رفعج  نب  یـسوم  حلاص  هدنب  مراوگرزب  ردپ  ارم  درک  ثیدح  دومرف : دوب و  رگیدکی  لثم  نآ  يور  تشپ و  ینعی  دوب ،

ثیدح دومرف 

ایبنا ملع  رقاب  یلع ، نبدّمحم  رفعجوبا  مراوگرزب  ردـپ  درک  ثیدـح  دومرف : مالـسلا و  هیلع  دّـمحم  نبرفعج  مراوگرزب  ردـپ  ارم  درک 
و مالسلا ، هیلع  نیدباعلادیس  نیسحلا  نب  یلع  مراوگرزب  ردپ  ارم  درک  ثیدح  دومرف : و  ناربمغیپ ) ملع  هدنفاکش  ینعی   ) مالـسلا هیلع 

نب یلع  مراوگرزب  ردپ  ارم  درک  ثیدح  دومرف : مالـسلا و  هیلع  نیـسح  تشهب  ناناوج  دیـس  مراوگرزب  ردپ  ارم  درک  ثیدـح  دومرف :
هلالج ّلج  دنوادخ  تفگ : هک  لیئربج  زا  مدینش  دومرف ، هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  مدینـش  دومرف : مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا 

نم و هعلق  رد  تسا  هدش  لخاد  دیوگب  هّللا » ّالا  هلاال   » سک ره  .دینک  تدابع  ارم  سپ  ییادخ ، نم  زج  تسین  هک  ییادخ  منم  دومرف :
(1) .نم باذع  زا  تسا  نمیا  نم  هعلق  رد  دوش  لخاد  سک  ره 

هک هدش  لقن   (2) هیوهار نب  قاحسا  زا  دیازفا : یم  تیاور  همادا  رد  قودص  خیش 

دندمآ و وا  درگ  ثیدح  باحـصا  دور ، نوریب  نومأم  دزن  ناسارخ و  يوس  هب  روباشین  زا  تساوخ  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  نوچ 
رد بانج  نآ  مینک ؟ طبض  ار  نآ  هک  يزیچ  هب  ار  ام  ینک  یمن  ثیدح  ینک و  یم  چوک  ام  دزن  زا  وت  هّللا  لوسر  نبای  دندرک : ضرع 
زا لقن  هب  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  مردپ  زا  دومرف : درک و  نوریب  يرامع  زا  رـس  دوب و  هتـسشن  هواجک )  ) يرامع نایم 

زا بانج  نآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دوخ   (3) راوگرزب ناردپ 

نمیا نم  هعلق  رد  دوش  لخاد  سک  ره  سپ  تسا ، نم  هعلق  هّللا » ّالا  هلاال  : » مدینـش ّلجوّزع  دـنوادخ  زا  تفگ  هک  درک  لـقن  لـیئربج 
نب یلع  ترـضح  تیالو   ) نم و  هّللا ، ّالا  هلاال  طورـش  اب  یلو  دومرف : باـنج  نآ  دومیپ  هار  يردـق  هلحار  نوچ  .نم  باذـع  زا  تسا 

.متسه هّللا  الا  هلاال  طورش  زا  یسوم )

ص:127

.2/374 مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، خیش  - 1
.يزورم هیوهار  نب  قاحسا  بوقعیوبا  - 2

.تسا هدمآ  مالسلا  مهیلع  نایوار  هلسلس  مان  بیترت  هب  مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  رد  - 3
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رب ماما  تسا  وا  هک  نیا  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  يارب  زا  ندرک  رارقا  هّللا  ّالا  هلاـال  طورـش  زا  دـیازفا : یم  قودـص  خـیش 
(1) .ناشیا تعاطا  تسا  بجاو  ّلجوّزع و  يادخ  بناج  زا  ناگدنب 

هتـشون مرادـن  رطاخ  هب  ار  نآ  مان  کنیا  هک  اهباتک  زا  یکی  رد  دـسیون : یم  همئالا ، هفرعم  یف  هّمغلا  فشک  رد  یلبرا  یـسیع  نب  یلع 
روباشین خیرات  رد  يروباشین  هّللادبعوبا  مکاح  زا  لاس 596  مرحم  رد  نزاوه  نب  میرکلادبع  نب  دیعـس  یبا  نبدّمحم  نیدلادامع  دوب 

نیا رد  .دوب  هرقن  الط و  زا  نآ  گرب  زاس و  هک  دش  روباشین  دراو  يا  هواجک  اب  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  هک  هدرک  تیاور 
نآ بکرم  ِولج  رازاب  طـسو  رد  دـندوب  ملع  لاـجر  زا  ثیدـح و  گرزب  ناـظفاح  زا  هک  یـسوط  ملـسا  نبدّـمحم  هعرذوبا و  ماـگنه 

لقن یثیدح  ام  يارب  تناردپ  زا  نک و  زاب  ار  تکرابم  هرهچ  تراوگرزب ، نامدود  ناردپ و  قح  هب  ار  وت  دنتفگ : هتفرگ و  ار  ترضح 
نشور تعلط  كرابم و  لامج  زا  ناناملـسم  ناگدید  تفر و  رانک  هب  نابیاس  دش و  فقوتم  ترـضح  نآ  بکرم  ماگنه  نیا  رد  .امن 

مدرم زا  یهورگ  .دنداتسیا  بانج  نآ  مارتحا  هب  هتساخرب و  دوخ  ياج  زا  ناگمه  مدرم  .دش  رّونم  وا 

كاخ هب  ار  دوخ  يا  هدع  دـندومن ، هراپ  ار  دوخ  ياه  هماج  يا  هتـسد  هدروآرب و  يداش  هلهله و  دایرف  یتعامج  دـندرک و  یم  هیرگ 
نیا .دنتـسیرگن  یم  بانج  نآ  هاگیاج  هب  هدرک  دـنلب  ار  دوخ  ياهرـس  يدادـعت  دندیـسوب و  یم  ار  شرتسا  راـسفا  یـضعب  هدـنکفا و 

توکـس هک  تقو  نیا  رد  دش  شوماخ  اهدایرف  .دوب  يراج  مدرم  ناگدید  زا  کشا  دـیماجنا و  لوطب  رهظ  ماگنه  ات  اغوغ  ماحدزا و 
هللا یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  دیهد و  ارف  شوگ  دیونشب و  مدرم  هورگ  يا  هک  دندروآرب  دایرف  لضف  لها  املع و  تفرگ  ارف  ار  اج  همه 

ار ثیدـح  تسد  هب  ملق  رازه  راهچ  تسیب و  دودـح  دومرف و  الما  یثیدـح  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  .دـینکن  ّتیذا  ار  هلآ  هیلع و 
.دندوب ملسا  نبدّمحم  يزار و  هعرذوبا  هلمج  نآ  زا  هک  دنتشون 

زا وا  مالسلا و  هیلع  دّمحم  نب  رفعج  شردپ  زا  وا  مالسلا و  هیلع  رفعج  نب  یسوم  مردپ  زا  مدینش  دومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
زا وا  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نیسح  شردپ  زا  وا  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  شردپ  زا  وا  مالـسلا و  هیلع  یلع  نبدّمحم  شردپ 
وا لیئربج و  زا  وا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترضح  شیومع  رـسپ  ردارب و  زا  وا  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  شردپ 

دوش دراو  ژد  نیا  رد  سک  ره  تسا  نم  ژد  رگنس و  هّللا » ّالا  هلاال   » هملک دومرف : هک  هلالج  ّلج  هزعلا  ّبر  ترضح  زا 

ص:128

.2/375 مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، خیش  - 1
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(2)« .یباذَع نِم  َنِمَا  ینصح  لَخَد  نَم  ینصح و  لَخَد  اهلاق  نَمَف  ینصِح  هّللا  ّالا  هلاال  هملک   » (1) .تسا نمیا  نم  باذع  زا 

يارب دنس  نیمه  اب  ثیدح  نیا  تفگ  یم  يریشق  مساقلاوبا  داتـسا  دسیون : یم  تیاور  نیا  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  اضرلا  مامالا  دنـسم 
هک یماگنه  درک  تیـصو  سپـس  دنتـشون و  ـالط  اـب  ار  روبزم  ثیدـح  داد  روتـسد  وا  دـش و  هدـناوخ  یناـماس  ناـهاشداپ  زا  یـضعب 
اب دنوادخ  دندیـسرپ  وا  زا  دندید ، باوخ  رد  ار  وا  تشذگرد  درم  نآ  هک  یماگنه  .دنراذگب  وا  نفک  رد  ار  ثیدح  نیا  تشذـگرد 

.دیزرمآ ارم  ثیدح  نیا  میرکت  میظعت و  هطساو  هب  دنوادخ  تفگ : درک ؟ هچ  وت 

نیا ياملع  دیسر ، روباشین  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  یماگنه  دیوگ : يزوج  نبا 

يو زا  دندیسر و  بانج  نآ  تمدخ  اهنآ  ریغ  برح و  نبدمحا  عفار و  نبدّمحم  هیوهار و  نب  قاحسا  ییحی و  نب  ییحی  دننام  رهش ،
.دنیوج كّربت  وا  تایاور  زا  ات  دندرک  ثیدح  بلط 

(3) .دناوخ ارف  ورم  هب  ار  ترضح  نآ  نومأم  سپس  درک و  تماقا  روباشین  رد  یتدم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  زا  روباشین  مدرم  لابقتسا 

اب روباشین  رهش  يرجه ، لاس 200  رد  دـسیون : یم  روباشین  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  دورو  هرابرد  روباشین  خـیرات  بحاص 
ار ترـضح  نآ  سّدـقم  مدـقم  روباشین  مدرم  .دـش  راختفا  تاهابم و  نیرق  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماـما  كراـبم  مودـق 

بابرا مّدـقم  رهـش و  خیـش  هک  يزورم  هیوهار  نب  قحـسا  بوقعیوبا  خیـش  مانالا  بطق  قافّتا  هب  دـندرک و  اهیداش  دنتـشاد و  یمارگ 
دنتفر و زاوشیپ  هب  تسا  روباشین  يارق  زا  هک   (4) هیدیوم هیرق  ات  دندش و  نوریب  روباشین  رهش  زا  ترضح ، نآ  لابقتـسا  هب  دوب  تیالو 

دوجو اب  خیش 

ص:129

، یسلجم 1/9-58 ؛ مالـسلا ، هیلع  اضرلا  مامالا  دنـسم  يدراطع ، 2/273 ؛ همئـالا ، هفرعم  یف  هّمغلا  فـشک  یلبرا ، یـسیع  نب  یلع  - 1
.115 ، 114 ، 12/109 راونالاراحب ،

.1/59 مالسلا ، هیلع  اضرلا  مامالا  دنسم  يدراطع ، - 2
ص88. مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  رابخا  راثآ و  1/59 ؛ مالسلا ، هیلع  اضرلا  مامالا  دنسم  يدراطع ، - 3

.میتفاین یمان  زورما ، ییایفارغج  عبانم  رد  هیدیوم »  » هیرق زا  - 4
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مازتلا رد  زین  یـسوط  ملـسا  نبدّـمحم  خیـش  دومیپ و  هار  هدایپ  روباشین  رهـش  ات  تفرگ و  شود  هب  ار  ترـضح  نآ  هقان  راهم  نس  ربک 
رد .درک  رایتخا  ماـقم  دومرف و  لوزن   (2)« دابآ سالب   » هچوک  (1)« زق  » هلحم رد  دومرف  دورو  روباشین  هب  نوچ  دوب و  كراـبم  باـکر 

: دومرف تیاور  تاـنیاک  هجاوـخ  زا  ار  ثیدـح  نیا  دـمآرب و  ربـنم  هب  روباـشین  رد  ناطلـس  ترـضح  هک  تسا  روهـشم  هاوـفا  هنـسلا و 
تکرح و ماگنه  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  ار  بهذلا  هلسلس  ثیدح  هک  تسا  لقن  زین  و  هّللا » قلخ  یلع  هقفـشلاو  هّللا  رمأل  میظعتلا  »

(3) .دومرف تیاور  روباشین  رازاب  رد  سوط  يوس  هب  تمیزع 

روباشین رد  نالهک  همشچ  يارجام 

(4)« درف  » ار هلحم  نآ  هک  دمآ  دورف  يا  هلحم  رد  دش  روباشین  دراو  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  یماگنه  دسیون : یم  قودص  خیش 
هب مامح  نآ  تسا ) قودـص  خیـش  تافو  لاس  هک  هنـس 372  ات  رثکادـح   ) نامز نیا  رد  هک  دـش  انب  یمامح  اج  نآ  رد  دـنتفگ و  یم 

همشچ نآ  يور  رب  یـسک   (5) .دوب هدش  مک  همـشچ  نآ  بآ  هک  دوب  يا  همـشچ  اج  نآ  رد  تسا و  روهـشم  مالـسلا  هیلع  اضر  مامح 
نآ زا  بآ ، هک  دوب  یـضوح  همـشچ  نآ  جراخ  رد  دـش و  رایـسب  تفای و  روفو  بآ  اـت   (6) درک نوریب  ار  همـشچ  نآ  بآ  داتـسیاب و 
رانک رب  سپس  درک و  لسغ  تفر و  ضوح  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  .تخیر  یم  ضوح  نآ  رد  دمآ و  یم  دورف  همـشچ 

یم كربت  نّمیت و  تهج  هب  بآ  نآ  زا  دـندرک و  یم  لسغ  دـندمآ و  یم  ضوح  نآ  رد  لاصتالا  یلع  مدرم  درازگ و  زاـمن  ضوح 
هب همـشچ  نآ  دـش و  یم  هدروآرب  دنتـساوخ و  یم  ادـخ  زا  ار  دوخ  ياهتجاح  دـندرازگ و  یم  زامن  ضوح  نآ  راـنک  رب  دـندروخ و 

هب دنروآ و  یم  همشچ  نآ  هب  يور  مدرم  لاح  هب  ات  نامز  نآ  زا  تسا و  فورعم  نالهک  همشچ 

ص:130

.تسا هدمآ  مه  رغ » - » 1
.تسا هدمآ  زین  دابآ » شالب  - » 2

، روباشین خـیرات  یتباـث ، دّ�وم  نینچمه  125 و  ص117 ، روباشین ، خـیرات  يروباـشین ، هفیلخ  دـمحا  نب  نسح  نبدّـمحم  نبدـمحا  - 3
ص340.

ص86. مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  راثآ  رابخا و  يدراطع ، .تسا  هدمآ  مه  نیبورف » - » 4
، مالـسلا هیلع  اضر  ماما  راثآ  رابخا و  يدراطع ، دوب ، هدش  کشخ  نآ  بآ  هک  دوب  يا  همـشچ  لزنم  نآ  رد  دسیون : یم  يدراطع  - 5

ص86.
ص86. مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  راثآ  رابخا و  يدراطع ، دننک ، زاب  رگید  راب  ار  هاچ  دنداد  روتسد  ترضح  دسیون : یم  يدراطع  - 6
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هیلع اضر  مامح  هب  نآ  زا  دـعب  هک  همـشچ  نیا  دـنا ، هدرک  رکذ  رـصاعم  ناـخّروم  هچنآ  رباـنب   (1) .دننک یم  افـشتسا  همـشچ  نآ  بآ 
.دراد دوجو  روباشین  رهش  رد  نانچمه  دش  فورعم  مالسلا 

روباشین هاگمدق 

رب هک  تسا  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  هاگمدق  هب  موسوم  يا  هقطنم  روباشین  ینونک  رهش  يرتمولیک  شش  تسیب و  هلصاف  رد 
فورعم هاگمدق  هب  لامعتسا  ترثک  رثا 

یبآ همشچ  هب  هار  رد  دش ، جراخ  روباشین  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  یماگنه  دسیون : یم  هیوضرلا  هفحت  بحاص  .تسا  هدش 
نآ رب  شکرابم  مدق  شقن  دـش ، لوغـشم  زامن  هب  داتـسیا و  گنـس  نآ  يور  رب  ترـضح  دوب ، یگنـس  همـشچ  نآ  رانک  رد  دیـسر و 
زا هراب  نیا  رد  يرعش  دنا و  هتخاس  نآ  يارب  يا  هعقب  دنا و  هدرک  بصن  راوید  هب  هدیرب و  ار  گنـس  نآ  لاحلا  تشگ و  رهاظ  گنس 

: تفگ هک  تسا  ظفاح  خیش  زاریش  هجاوخ 

دوب وت  ياپ  فک  ناشن  هک  ینیمز  رد 

دوب دهاوخ  نارظنبحاص  هدجس  اهلاس 

گنـس نامه  ریظن  هدرک و  ترایز  تسا  فورعم  هاگمدق  هب  نونکا  مه  هک  ار  لحم  نآ  هدنراگن  دـیازفا : یم  هیوضرلا  هفحت  بحاص 
زین یلاوح  نآ  رد  یقافتا  نینچ  تسا  نکمم  هدـید و  روباشین  رهـش  زا  جراخ  رد  قورحم  دّـمحم  هدازماما  هربقم  رد  ار  شقن  نامه  و 

(2) .دنشاب هدرک  بصن  راوید  هب  هتشاذگ و  روبزم  هربقم  رد  ار  نآ  اهدعب  هداتفا و 

هب هک  تسا  یـشقن  تسا  گنـس  يور  رب  ترـضح  ياپ  شقن  زا  هک  يراثآ  اههاگمدـق و  نیا  هک  تسا  دـقتعم  نیئان  خـیرات  بحاص 
(3) .دنا هدرک  کح  گنس  يور  رب  ترضح  نآ  دوبدای  ناونع 

ناتـسمز لصف  الاح  تفگ  ینابغاب  درک ، روگنا  بلط  دـش و  دراو  ترـضح  يزور  هاگمدـق  رد  دـسیون : یم  هیوضرلا  هفحت  بحاـص 
تفای ام  ياهغاب  رد  روگنا  تسا و 

ص:131

، لاـمآلا یهتنم  یمق ، ساـبع  خیـش  12/111 ؛ راونـالاراحب ، یـسلجم ، 2/376 ؛ مالـسلا ، هیلع  اـضرلا  راـبخا  نوـیع  قودـص ، خیـش  - 1
ص324.

ص190. هیوضرلا ، هفحت  یماطسب ، - 2
ص230. نیئان ، خیرات  یغالب ، - 3
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درم نآ  .نک  هدهاشم  ار  ادخ  تردق  ورب و  غاب  هب  دومرف  ترضح  .میا  هدرک  ناهنپ  كاخ  ریز  ار  اهوَم  امرس  تدش  زا  ام  دوش و  یمن 
تـسا ترـضح  تمارک  زا  نیا  تسناد  نوچ  دش و  ّریحتم  .تسا  هویم  زا  رپ  مّرخ و  زبس و  ناتخرد  مامت  رـساترس  هک  دید  دمآ  غاب  هب 

ّریغتم ترضح  .دشن  تفای  يروگنا  غاب  رد  هک  داد  عالطا  غورد  هب  دزاس ، راسمرش  نارگید  دزن  رد  ار  ترضح  ات  دنک  راکنا  تساوخ 
زا هقعاص  دـش ، غاب  دراو  هک  نیا  درجم  هب  هراـچیب  نآ  .دـنازوسب  ار  تغاـب  وت و  ادـخ  هک  درک  نیرفن  دـش و  تکرح  مزاـع  تشگ و 

عبانم رد  ار  ارجام  نیا  رکذ   (1) .دروآرد رتسکاخ  یّلت  تروص  هب  ار  شغاب  وا و  دمآ ، دورف  نامسآ 

نیا اب  .تسا  طوبـضم  باسنالارحب  رد  هک  تسا  یتیاکح  زین  هیوضرلا و  هفحت  نیئان و  خـیرات  لقن ، أـشنم  ًـالامتحا  یلو  متفاـین  ربتعم 
زور نآ  دسیون : یم  نیا  رب  هوالع  دنک و  یمن  رکذ  روباشین  زا  ترـضح  جورخ  زا  دعب  ار  هعقاو  نیا  باسنالارحب  بحاص  هک  توافت 

(2) .دوب میدق  هامریت  مهد 

دعس طابر  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تبابط  يارجام 

هک دوب  هداد  تسد  زا  يا  هثداح  رثا  رب  ار  دوخ  مّلکت  تردق  هک  تسا  يدرم  هجلاعم  داد ، يور  روباشین  یلاوح  رد  هک  يرگید  هعقاو 
: تسا لیذ  رارق  هب  یندینش  هثداح  نیا  حرش  .تفای  افش  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  تبابط  اب  ماجنارس 

(، داهن  ) نامرک هب  يور  دش و  نوریب  ناسارخ  زا  يا  هلفاق  هک  تسا  هدرک  لقن  ناوفـص  هب  فورعم  نمحّرلادبع  نب  هّللادبع  دـمحا  وبا 
هاـگن دـندوب  هدرک  مهّتم  لاـم  يرایـسب  هب  هک  ار  يدرم  دـندز و  هلفاـق  رب  صفق ) هوک   ) دـندوب نکاـس  ناـمرک  هوک  رد  هک  ییاـهدزد 

لام هب  ناشیا  زا  ار  دوخ  هکلب  ات  دـندرک  باذـع  اه ) هجنکـش   ) تامدـص عاونا  هب  ار  وا  .دوب  یقاب  ناـشیا  تسد  رد  یتدـم  دنتـشاد و 
زا رپ  ار  وا  ناهد  دنتشاداو ، فرب  نایم  رد  ار  وا  .درخب 

وا .تخاس  اهر  دـنب  زا  ار  وا  درک و  محر  وا  رب  ناشیا  نانز  زا  ینز  ناوراـک ) ناـیم  رد   ) .دنتـسب ار ) وا  ياـپ  تسد و   ) دـندرک و فرب 
یلع ترضح  دینش  تفر  ناسارخ  هب  هک ) یماگنه  ، ) تشادن مّلکت  تردق  هک  يروط  هب  دش ، دساف  وا  نابز  ناهد و  نکیل  درک ، رارف 

وا هب  یسک  ایوگ  هک  دید  باوخ  رد  تسا و  روباشین  رد  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب 

ص:132

ص190. هیوضرلا ، هفحت  یماطسب ، - 1
ص103-4. باسنالارحب ، یعازخ ، ییحی  - 2
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وت هک  نیا  ات  نک  ل�وس  دوخ  یشوخان  هرابرد  وا  زا  تسا و  هدش  دراو  ناسارخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـسپ  دیوگ ، یم 
نآ دـصق  هک  مدـید  باوـخ  رد  نم  تفگ  درم  نآ  .یباـی  افـش  یـشوخان  نیا  زا  دـشخب و  تعفنم  وـت  هب  هک  دـهد  میلعت  ییاود  هب  ار 
هب هک   ) رتعـس هریز و  دومرف : متخاـس ، هاـگآ  دوخ  یـشوخان  زا  ار  وا  مدرب و  تیاکـش  هدـمآ  نم  رب  هچنآ  زا  وا  هب  مراد و  ار  راوگرزب 

هس ای  ود  یبوک و  یم  هتفرگ و  ار  کمن  زین  و  دنیوگ ) ناشیوا »  » یسراف

لمع  ) درکن رکف  دوب  هدید  باوخ  رد  هچنآ  هب  دش و  رادـیب  باوخ  زا  درم  نآ  سپ  یبای ، یم  تیفاع  يزیر ، یم  دوخ  ناهد  رب  هبترم 
مالسلا هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  هک  دنتفگ  وا  هب  .دش  دراو  روباشین  هزاورد  هب  هک  نیا  ات  تشادن  راهظا  قلخ  هب  و  درکن )

روباشین زا 

نیا ات  دراد ، هضرع  ار  دوخ  رما  دنک و  راوگرزب  نآ  دصق  هک  تشذـگ  درم  نآ  لایخ  رد  سپ  .تسا  دعـس » طابر   » رد هدرک و  چوک 
راهظا يا  هنوگ  هب  دش و  دراو  راوگرزب  نآ  رب  تفر و  دعس  طابر  هب  دصق  نیا  اب  .دشخب  یعفن  شضرم  هب  هک  دهد  ییوراد  وا  هب  هک 

نم هب  تمحز  هب  رگم  متـسین ، رداق  نتفگ  نخـس  رب  هدـش و  دـساف  نم  نابز  ناهد و  تسا و  نانچ  نینچ و  رما  هّللا  لوسر  نباـی  درک 
میلعت وت  هب  هک  ار  ییوراد  نآ  ورب و  مدادن ؟ میلعت  ار  وت  باوخ  رد  نم  ایآ  دومرف : راوگرزب  نآ  .دـشخب  یعفن  هک  امرف  میلعت  ییوراد 

لامعتسا مداد 

و ناشیوا )  ) رتعـس هریز و  دومرف : بانج  نآ  ییامرف ؟ هداعا  ار  نآ  رگا  ات  تسا  هنوگچ  هّللا  لوسر  نباـی  تشاد ، راـهظا  درم  نآ  .نک 
راوگرزب نآ  هک  ار  ییاود  نآ  دـیوگ  درم  نآ  .یباـی  تیفاـع  يدوزب  هک  زیرب  دوخ  ناـهد  رب  راـب  هس  اـی  ود  بوـکب و  ریگب و  کـمن 

نمحّرلادـبع نب  هّللادـبع  دـمحاوبا  زا  نم  دـیوگ  یبلاعث  نیـسح  نب  یلع  نبدـمحا  دـماحوبا  .متفای  تیفاـع  مدرک و  لامعتـسا  دومرف 
(1) .مدینش وا  زا  ار  تیاکح  نیا  مدید و  ار  درم  نآ  نم  تفگ : یم  هک  مدینش  ناوفص  هب  فورعم 

یم هک  هدش  تبث  ییاهشرازگ  سوط  هب  روباشین  ریسم  لوط  رد  درک ، تکرح  سوط  تمس  هب  روباشین  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
رامش هب  ریسم  نیا  رد  هاگفقوت  ای  لزنم و  نیلّوا  ًالامتحا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هاگمدق  .درک  نییعت  سوط  هب  ار  ترـضح  ریـسم  ناوت 

زا ناخّروم  هقطنم ، ود  نیا  رب  هوالع  .تسین  نشور  ام  يارب  نآ  لحم  ناکم و  هزورما  یتسردـب  هک  دعـس  طاـبر  نینچمه  هتفر و  یم 
دسر یم  رظن  هب  هک  دننک  یم  دای  ءارمحلا » هیرق  »

ص:133

، راونالاراحب یسلجم ، ص303 ؛ لاـمآلا ، یهتنم  یمق ، ساـبع  خیـش  2/9-458 ؛ مالـسلا ، هیلع  اضرلا  راـبخا  نویع  قودـص ، خیـش  - 1
ص118. يرولا ، مالعا  یسربط ، 12/12-111 ؛
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هک هتشاد  رارق  میدق  سوط  هار  ریسم  رد  زین  یگنسهوک  نینچمه  تسا و  هدش  عقاو  دهشم  بونج  رد  هزورما  دشاب و  خرـس  هد  نامه 
.تسا هدش  دای  عبانم  رد  قطانم  نیا  زا 

رامش هب  میدق  سوط  زا  یشخب  هک  ناقون  رد  دش  سوط  دراو  ترضح  هک  یماگنه 

ًالامتحا توعد و  ربانب  تشاد و  لزنم  نآ  رد  هبطحق  نبدیمح  دوب و  هعذرب »  » دابانس مان  هب  يا  هدکهد  اج  نآ  رد  .دمآ  دورف  دمآ  یم 
سوط و رهش  هرابرد  یتاعالطا  تسا  مزال  قطانم  نیا  هب  نتخادرپ  زا  لبق  .دندرک  ماقم  ناکم  نآ  رد  يو  ناهارمه  ماما و  وا ، رارـصا 

.میروآ تسد  هب  نآ  يایفارغج 

سوط

ناقون (1) و  روغدزب نارباط ، ناکدار ، رب  لمتشم  ار  سوط  یمیدق  رهـش  يرخطـصا  هدش و  عقاو  روباشین  یخـسرف  هد  رد  سوط  رهش 
هیرق و رازه  رهـش  ود  نیا  يومح  توقای  هتفگ  رباـنب  (2) و  دندوب رگید  رهـش  ود  زا  رتگرزب  رتمهم و  ناقون  نارباط و  رهـش  .دـناد  یم 

(3) .دنتشاد يدابآ 

سوط رهش  حوتفلا  رد  یفوک  مثعا  نادلبلا و  حوتف  رد  يرذالب  هتفگ  هب  دنا و  هتشون  رذون  نب  سوط  ار  رهـش  نیا  یناب  یخیرات ، عبانم 
(4) .دش هدوشگ  حلص  اب  ملاس  نبدیزی  مزاخ و  نب  هّللادبع  طسوت  موس  هفیلخ  دهع  رد 

زا يو  .دوب  هبطحق  نبدـیمح  هب  قلعتم  هک  تشاد  دوجو  دابانـس  هدـکهد  رد  یگرزب  غاـب  سوـط ، زا  يراـپاچ  هاـگلزنم  ود  هلـصاف  هب 
یسوم نب  یلع  ترضح  .دش  نفد  غاب  نامه  رد  تشذگرد  سوط  رد  نوراه  هک  یماگنه  دوب و  اج  نآ  مکاح  دیشرلا  نوراه  فرط 

دورف هبطحق  نبدیمح  غاب  رد  دابانـس و  رد  دش  سوط  دراو  هک  یماگنه  دوب  هدـش  زاغآ  هنیدـم  زا  هک  يرفـس  رد  مالـسلا  هیلع  اضرلا 
رانک رد  ، » دوب هدومرف  هک  ترضح  نآ  ییوگشیپ  دیسر و  تداهش  هب  دش و  مومسم  نومأم  روتسد  هب  نآ  رد  ماجنارس  هک  ییاج  دمآ 

روگ

ص:134

.تسا هدمآ  مه  هغذزب  - 1
.2/180 نادلبلا ، مجعم  يومح ، توقای  - 2

ص205. کلامملا ، کلاسم  يرخطصا ، - 3
ص85. یئبمب ، پاچ  حوتفلا ، یفوک ، مثعا  ص8-287 ؛ نادلبلا ، حوتف  يرذالب ، - 4
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رد مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  ینامز  زا  .دیشوپ  لمع  هماج   (1)« .دش مهاوخ  نفد  نوراه 

لامعتـسا ترثک  تهج  هب  تفای و  رییغت  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  سّدقم  دهـشم  هب  اج  نآ  مان  دش  هدرپس  كاخ  هب  دابانس 
.دنمان یم  دهشم »  » اهنت ار  نآ 

فورعم تسا  هنزور  خاروـس و  ینعم  هب  هک   (2) بقثم ای  هعذرب  هب  هک  دابانس  هدکهد  رد  مالسلا ، هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  دهـشم 
ای ناقون  تسا و  هدـش  قالطا  هیرق  نآ  رب  هتـشاد  دوجو  مرح  رد  هک  ییاه  هنزور  رطاخ  هب  هملک  نیا  ًـالامتحا  جـنرتسل  هتفگ  هب  دوب و 

زا نادلبلا  رد  یبوقعی  هتفگ  ربانب  موس  نرق  رد  تسا ، ناسارخ  زا  يا  هّلحم  مان  زین  هزورما  هک  ناگون 

دهـشم رانک  رد  .تسا  هتـشاد  ترهـش  هدـش  یم  رداص  یحاون  ریاس  هب  هک  یگنـس  ياهفرظ  تخاس  هّیهت و  هب  هدوب و  رتگرزب  نارباط 
هتفگربانب دابانس  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

(3) .دندش یم  فکتعم  يا  هّدع  اج  نآ  رد  هک  دوب  هدش  انب  یمکحم  رایسب  هعلق  لقوح  نبا 

یترامع ناسارخ  مامت  رد  هک  تخاسب  يدجسم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  ربق  درگ  هلودلادیمع ، قئاق  ریما  دسیون : یم  یـسدقم 
لاس رد  هک  هطوطب  نبا  .دوب  هدـش  عقاو  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  حیرـض  کیدزن  دیـشرلا  نوراه  ربق  .دوبن  رت  هوکـشاب  نآ  زا 
يا هیواز  لخاد  رد  ماما  ربق  .دراد  یگرزب  ربق  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دهـشم  دـسیون : یم  هدرک  ترایز  سّدـقم  دهـشم  زا  ق   . 725 ه
نآ ياهراوید  هدـش و  هتخاس  حـیلم  اـبیز و  رایـسب  یکبـس  اـب  همه  اـهترامع  نیا  دراد و  دوجو  نآ  رد  يدجـسم  هسردـم و  هک  تسا 

هرقن ياهلیدـنق  هربقم  فقـس  زا  .دـنا  هدیـشوپ  هرقن  تاحفـص  اب  ار  نآ  حطـس  هک  دراد  رارق  یبوچ  یحیرـض  ربق  يور  .تسا  یـشاک 
شورفم نوگاـنوگ  ياهـشرف  اـب  هعقب  لـخاد  هتخیوآ و  رد  زا  يزودرز  مشیربا  هدرپ  .تسا  هرقن  زا  مه  ربق  رد  ناتـسآ  .تسا  نازیوآ 

یحیرض مه  نآ  هک  هدش  عقاو  دیشرلا  نوراه  ربق  مالسلا ، هیلع  ماما  ربق  يوربور  .تسا  هدیدرگ 

ص:135

مالعا یسربط ، 2/412 ؛ یفاـک ، لوصا  ینیلک ، 2/449 ؛ داشرالا ، دیفم ، خیـش  ص105 ؛ بلاط ، یبا  لآ  بقاـنم  بوشآرهـش ، نبا  - 1
.عبانم ریاس  ص188 و  يرولا ،

.دیمع گنهرف  .رادخاروس  هدش ، خاروس  بوقثم :» ، » دننک خاروس  ار  يزیچ  نآ  اب  هک  یتلآ  بقثم : - 2
، ضرـالا هروص  لـقوح ، نبا  ص277 ؛ نادـلبلا ، یبوـقعی ، ص415 ؛ یقرـش ، تفالخ  ياهنیمزرـس  یخیراـت  ياـیفارغج  جـنرتسل ، - 3

ص169.
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هک یماگنه  .دنـسانش  یمزاـب  دراد  هک  اهنادعمـش  تمـالع  هب  ار  يو  روگ  ِبرغم  مدرم ، دـنا و  هتـشاذگ  ربق  يور  اهنادعمـش  دراد و 
(2) .دنتسرف یم  مالس  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  دننز و  یم  دگل  هب  ار  نوراه  ربق  دنوش  یم  هعقب  دراو   (1) نایعیش

نآ نونکات  نامز  نآ  زا  دیمان و  دهشم »  » ار دابانـس  هک  تسا  یناسک  نیلوا  زا  متـشه  نرق  رد  یفوتـسم  هّللادمح  جنرتسل ، هتفگ  هب  انب 
ماما دسیون : یم  دالبلا  راثآ  رد  ینیوزق  .دنمان  یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  تداهش  هاگیاج  ینعی  دهشم ، نانچمه  ار  اج 

نوراه وا  روتسد  هب  هدرب و  راک  هب  يا  هلیح  نومأم  یلو  دنا  هدش  نوفدم  دبنگ  کی  ریز  رد  ود  ره  دیشرلا  نوراه  مالسلا و  هیلع  اضر 
هک دنا  هتخاس  نوفدم  يربق  رد  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تسا و  اضر  ترـضح  مان  هب  هک  دنا  هدرک  نوفدم  يربق  رد  ار  دیـشرلا 

(3) .دنا هتسارآ  ًالماک  تسا  ترضح  هب  قلعتم  دندقتعم  هک  ار  يربق  دنا ، نایعیش  زا  هک  دابانس  یلاها  اّما  تسا ، نوراه  مان  هب 

خرس هد  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  دورو 

هب نونکا  مه  هک  هقطنم  نیا  .تسا  هتـشاد  رارق  سوـط  هب  روباـشین  هار  ریـسم  رد  هک  تسا  يا  هدـکهد  ماـن  ءارمحلا  هیرق  اـی  خرـس  هد 
(4) .تسا عقاو  یکاخ  هداج  رد  یقت  هاش  لامش  رد  تسا  هاگمدق  يرتمولیک  یبیرقت 55  هلصاف 

ءارمح هیرق  کیدزن  تفر و  نوریب  نومأم  بناج  هب  روباشین  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  يوره ، حلاص  نب  مالّـسلادبع  تیاور  ربانب 
هریاد زا  باتفآ  هّللا ، لوسر  نبای  دندرک ، ضرع  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  هب  دـیوگ  یم  يو  .دیـسر  خرـس ) هد  )

راهنلا فصن 

بآ دومرف  دمآ و  دورف  بانج  نآ  يرازگ ؟ یمن  زامن  ایآ  دش ، رهظ  زامن  تقو  تشذگ و 

ص:136

.تسا هدمآ  نایضفار »  » نتم رد  - 1
.1/441 همانرفس ، هطوطب ، نبا  - 2

، ینیوزق ص186 ؛ بوـلقلا ، ههزن  یفوتـسم ، هّللادـمح  ص16-415 ؛ یقرـش ، تفالخ  ياهنیمزرـس  یخیرات  ياـیفارغج  جـنرتسل ، - 3
ص319،333،352. میساقتلا ، نسحا  یسدقم ، 2/262 ؛ دالبلاراثآ ،

.دابآ فیرش  یخسرف  مین  دهشم و  روباشین و  نیب  تسا  یهد  خرس » هد  . » ص4 و5 ناریا ، ياههار  سلطا  هب : .ك.ر  - 4
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نآ هب  تفرگ  ندیـشوج  نیمز  زا  بآ  درک ، رفح  ار  نیمز  كرابم  ناتـسد  اب  باـنج  نآ  .تسین  اـم  اـب  بآ  دـندرک  ضرع  دـیروایب ،
(1) .تسا یقاب  نونکات  بآ  نآ  رثا  دنتخاس و  وضو  وا  ناهارمه  بانج و  نآ  هک  رادقم 

( یگنسهوک  ) ناشارت گنس  هوک  زا  مالسلا  هیلع  ترضح  روبع 

ماگنه مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  هک  تسا  یهوک  ناـمه  نیا  تسا و  فورعم  یگنـسهوک  هب  هک  تسا  یهوک  دهـشم ، بونج  رد 
(2) .دهد تکرب  نآ  هب  دنوادخ  هک  دندومرف  اعد  دندرک و  هیکت  نآ  هب  سوط  فرط  هب  خرس  هد  زا  روبع 

ناقون رد  دسیون : یم  نادـلبلا  رد  یبوقعی  .تسا  هدـمآ  زین  میدـق  عبانم  رد  نآ  رکذ  هک  تسا  یگنر  هایـس  ياهگنـس  ياراد  هوک  نیا 
رداص یحاون  ریاس  هب  دنزادرپ و  یم  یگنـس  ياهفرظ  تخاس  هیهت و  هب  اج  نآ  رد  هک  تسا  یهوک  سوط ) یمیدق  رهـش  زا  یـشخب  )

.دننک یم  ندید  تسا ، یگنس  يایشا  هک  دهشم  یتسد  عیانص  زا  دنور  یم  سّدقم  دهشم  هب  هک  یناسک  زین  هزورما  (3) و  دننک یم 

هب مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  نوچ  دسیون : یم  مالسلا  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  رد  قودص  خیش 

هد و تکرب  ار  هوک  نیا  اراگدرورپ ! تشاد : راهظا  داد و  هیکت  دنـشارت  یم  یگنـس  گید  نآ  زا  هک  یهوک  هب  دیـسر  دابانـس  یلاوح 
ار یفرظ  رد  ماعط  نادرگ و  مدرم  لاح  هب  عفان 

نم هچنآ  دومرف : دنـشارتب و  اـهگید  هوک  نآ  زا  اذـغ  هیهت  يارب  اـت  داد  روتـسد  نادرگ و  كراـبم  دوش  یم  هدیـشارت  هوـک  نیا  زا  هک 
.دومرف یم  لوانت  مک  دروخ و  یم  اذغ  هتسهآ  ترضح  نآ  یگنس و  ياهگید  نیا  رد  رگم  دوشن  خبط  دیاب  منک  یم  لوانت 

ص:137

ماما یناگدنز  باحـس ، مساقلاوبا  12/113 ؛ راونالاراحب ، یـسلجم ، رقاب  2/376 ؛ مالـسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، خیـش  - 1
.2/187 تیب ، لها  بقانم  يدزی ، یفجن  ص323 ؛ لامآلا ، یهتنم  یمق ، سابع  خیش  ص256 ؛ مالسلا ، هیلع  اضر 

، باحس 1/63 ؛ مالـسلا ، هـیلع  اـضرلا  یـسوم  نـب  یلع  ماـما  یناگدـنز  هدازداـمع ، نـینچمه  12/113 و  راونـالاراحب ، یـسلجم ، - 2
، يدزی یفجن  ص323 ؛ لامآلا ، یهتنم  یمق ، سابع  خیش  ص4 ؛ اضرلادهشم ، راگن ، عیدب  ص275 ؛ مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  یناگدنز 

ص260. همئالا ، هفرعم  یف  هّمهملا  لوصف  غابص ، نبا  2/188 ؛ تیب ، لها  بقانم 
ص277. نادلبلا ، یبوقعی ، زا  لقن  هب  ص415  یقرش ، تفالخ  ياهنیمزرس  یخیرات  يایفارغج  جنرتسل ، - 3
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هوک نآ  هب  یتکرب  ترـضح  نآ  ياعد  رثا  رب  دـنوادخ  دندیـشارت و  نآ  زا  یگنـس  فورظ  دـنتفای و  هار  هوک  نآ  هب  مدرم  زور  نآ  زا 
(1) .دومرف تیانع 

( دابانس هدکهد  ناقون ،  ) سوط هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دورو 

هبطحق نبدـیمح  تاکلمتـسم  زا  هک  ناقون  هیحان  رد  دـش  سوط  دراو  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  یماگنه  ناخّروم  هتـشون  رباـنب 
، تشاد رارق  نآ  رد  دیـشرلا  نوراه  روگ  هک  هینوراه  هربقم  .درک  تماقا  دوب  یگرزب  غاب  هک  يو  لزنم  رد  دمآ و  یم  رامـش  هب  یئاط 

نیا رد  قودص  خیش   (3) .دوب هتفگ  نخـس  نآ  هرابرد  اهراب  نیا  زا  شیپ  ترـضح  هک  ییاج   (2)، دوب یئاط  هبطحق  نبدـیمح  غاب  رد 
: دسیون یم  هراب 

هب یّطخ  كرابم  تسد  اب  نآ  زا  سپ  تفر ، دیـشرلا  نوراه  ربق  دزن  .دش و  یئاط  هبحطق  نبدیمح  هناخ  لخاد  مالـسلا  هیلع  ترـضح 
ار ناکم  نیا  یلاعت  قح  يدوزب  دـش و  مهاوخ  نوفدـم  اـج  نیا  رد  نم  تسا و  نم  تبرت  عضوم  نیا  دومرف : دیـشک ، ربق  فرط  کـی 
ام تعافـش  دتـسرف  دورد  نم  رب  دنک و  ترایز  ارم  يا  هعیـش  رگا  دنگوس  ادخ  هب  .دـهد  یم  رارق  نم  ناتـسود  نایعیـش و  ددرت  لحم 

رب دنوادخ  تمحر  نارفغ و  تیب و  لها 

تشاذگ و هدجس  هب  ار  كرابم  رس  دش  غراف  نوچ  دومن و  اعد  درازگ و  زامن  درک و  هلبق  هب  ار  كرابم  يور  سپـس  .دوش  بجاو  وا 
(4) .درک تعجارم  نآ  زا  سپ  مدرمش ، ار  بانج  نآ  زا  حیبست  دصناپ  يوار )  ) نم هک  درک  ینالوط  يا  هدجس 

نسحلاوبا ترضح  نوچ  هک  دهد  یم  همادا  مداخ  رسای  زا  لقن  هب  قودص  خیش 

ص:138

هیلع اضر  ماـما  یناگدـنز  باحـس ، 12/113 ؛ راونالاراحب ، یـسلجم ، 2/376 ؛ مالـسلا ، هیلع  اـضرلا  راـبخا  نویع  قودـص ، خیـش  - 1
.191 ، 190 ، 1/63 مالسلا ، هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  یناگدنز  هدازدامع ، ص257 ؛ مالسلا ،

هعجارم ص277  رابخالا ، نیز  يزیدرگ ، دومحم  نبا  هب : دوب  ناسارخ  ماکح  زا  دیـشرلا  نوراه  نامز  رد  یئاـط  هبطحق  نبدـیمح  - 2
.دییامرف

، راونالاراحب یـسلجم ، رقاب  2/196 ؛ بقانملا ، بوشآرهـش ، نبا  ص391 ؛ یفجن ، داوجدّـمحم  همجرت  هیـصولا  تابثا  يدوعـسم ، - 3
، مالسلا هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، خیـش  2/449 ؛ داشرالا ، دیفم ، خیش  ص368 ؛ نیظعاولا ، هضور  يروباشین ، لاـتف  12/105 ؛

ص188. يرولا ، مالعا  یسربط ، 2/412 ؛ یفاک ، لوصا  ینیلک ، 2/473 ؛
.377-2/8 مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، خیش  - 4
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هب ار  اه  هماج  دیمح  .داد  دیمح  هب  دنکب و  ار  دوخ  ياه  هماج  دش ، دراو  هبطحق  نبدیمح  رصق  رد  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع 
نهاریپ هقی  رد  ار  هعقر  نیا  تفگ  تشگزاـب و  تسد  رد  يا  هعقر  اـب  زینک  هک  دیـشکن  یلوـط  دـیوشب ، ار  اـهنآ  اـت  درپـس  دوـخ  زینک 

هقی رد  زینک  موش  تدوجو  يادف  مدرک  ضرع  راوگرزب  نآ  هب  نم  دیوگ  دیمح  .متفای  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح 
مدرک ضرع  .منک  یمن  ادـج  دوخ  زا  نم  هک  تسا  يزرح  نیا  دـیمح  يا  دومرف : تسیچ ؟ هعقر  نیا  هتفاـی  يا  هعقر  كراـبم  نهاریپ 
سک ره  هک  تسا  يزرح  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ترـضح  زاس .) هاگآ  زرح  نیا  نومـضم  زا  ارم   ) نادرگ فرـشم  زرح  نیا  هب  ارم 

نآ زا  سپ  دنام ، نمیا  ناطیش  ّرش  زا  دوش و  عفد  وا  زا  الب  دراد  هاگن  دوخ  نابیرگ  رد  ار  نآ 

: تسا نیا  زرح  نآ  دومرف و  الما  دیمح  رب  ار  زرح 

َکِعْمَـس یلَع  ِریـصَْبلا  ِعیمَّسلا    ِ هّللِاب ُتذَـخَا  ٍّیقَت  ُْریَغ  ْوَا  ًاّیقَت  ُْتنُک  ْنِا  َکـْنِم  ِنمحّرلاـِب  ُذوُعَا  ّینِا  هّللا  مسب  میحّرلا ، نمحّرلا  هّللا  مسب 
یمَد fe _' یلَعالَو یمَْحل  یلَعالَو  يرََـشب  یلَعالَو  يْرعَـش  یلَعـالَو  يرََـصب  یلَعـالَو  یعمـس  یلعـالو  َّیلَع  َکـل  َناْطلُـسال  َكِرََـصبَو 
هوُّبَنلا رتَِسب  کَْنَیبَو ، یْنَیب  تْرَتَس  ّیبَر  ینَقَزَرام  یلَعالَو  یلام  یلَعالَو  یلْهَا  یلَعـالَو  یماـظِع  یلَعـالَو  یبَصَع  یلَعـالَو  یُّخم  یلَعـالَو 

هیلع و هللا  یلص  ٌدّمحمَو  یئارَو  ْنِم  ُلیفارساو  يراسَی  نَع  ُلِیئاکیمَو  ینیمَی  ْنَع  ُلیئربِج  هَنِعارَْفلا  ِناْطلُس  ْنِم    ِ هّللا ُءایْبنَا  ِهب  َرَتَتِْـسا  يذَّلا 
َمُهّللا ُتأجتلإ  ینّفِخَتْـسَیَو  ینّزِفَتْـسَی  ْنَا  َکـُتانَا  ُُهلْهَج  ُِبْلغَیـال  َمُهّللَا  یّنِم  َناـطیَّشلا  ُعَنْمَیَو  یّنَع  َکـُعَنْمَی  َّیلَع  ٌِعلطُم  هّللاو  یماـما  هلآ 

(1) .ُتأجتلإ َْکَیِلا  َمُهّللا  ُتأجتلإ  َْکَیِلا  َمُهّللا  َْکَیِلا 

ياهراوید هب  هک  یماگنه  مدوب  هارمه  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  اـب  نم  دـسیون : یم  رایـس  نب  یـسوم  زا  لـقن  هب  بوشآرهـش ، نبا 
اضر ترـضح  میالوم  ماگنه  نیا  رد  .مدرک  هدهاشم  يا  هزانج  متفر ، نآ  يوس  هب  دیـسر ، شوگ  هب  نویـش  يادص  میدیـسر ، سوط 

(2) .درک تعیاشم  ار  هزانج  نآ  ینابرهم  لامک  اب  دمآ و  دورف  بکرم  زا  مالسلا  هیلع 

ص:139

ص324. لامآلا ، یهتنم  یمق ، سابع  خیش  فالتخا  یمک  اب  نینچمه  ، 2/378 مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، - 1
.2/396 بلاط ، یبا  لآ  بقانم  بوشآرهش ، نبا  زا  لقن  هب  مالسلا 1/207  هیلع  اضرلا  مامالا  دنسم  يدراطع ، - 2

ورم ات  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترجه  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comيایفارغج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 165 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2968/AKS BARNAMEH/#content_note_139_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2968/AKS BARNAMEH/#content_note_139_2
http://www.ghaemiyeh.com


هارمه هب  نومأم  نآ  ساـسارب  هک  دـنک  یم  رکذ  سوط  هب  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  دورو  زا  یـشرازگ  زین  باـسنالارحب  بحاـص 
يارب يا  هزیگنا  هک  دنا  هدرک  تیاور  یتازجعم  رهش  نیا  رد  ترـضح  زا  دسیون  یم  دندمآ و  ترـضح  لابقتـسا  هب  ناریما  ناگرزب و 

زیمآ هغلابم  يا و  هناسفا  ياه  هبنج  ياراد  یخیرات  ضقانت  رب  هوالع  سوط  زا  باسنالارحب  شرازگ  یلو  .دـش  نومأم  طسوت  ماما  لتق 
: دسیون یم  وا  .تسا 

ناگرزب و تمامت  ات  دومرفب : دش  داش  هنعللا  هیلع  دیشرلا  نومأم  دیسر  سوط  رهش  هب  مالسلا ...  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  نوچ 
هب نوچ  دنتفر  نوریب  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  ترضح  لابقتسا  هب  هلمج  احلـص  الـضف و  املع و  ناگنهرـس و  ناریما و 
هب تلالج  زازعا و  اب  ار  يو  دندیسوب  ار  ماما  ترضح  ياپ  تسد و  دندرک و  مالس  دندش و  هدایپ  هلمج  دندیـسر ، ترـضح  کیدزن 

لال و رازه  هدزاود  داهن ، مدق  سوط  رهش  هب  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  ترضح  هک  زور  نآ  اّما  دندروآرد ، سوط  رهش 
ترـضح نآ  تغالب  لضف و  لامک و  دـندمآ و  یم  بناوج  فارطا و  زا  ملاـع  قلخ  زور  ره  و  دـنتفای )؟(  افـش  جولفم  لـش و  رک و 

هنعللا هیلع  دیـشرلا  نومأم  رمالارخآ  دـنتفای )؟(  یم  افـش  لال ، لش و  روک و  رک و  رازه  هدزاود  زور  ره  دـندید و  یم  ار  نید  ناطلس 
نوعلم نآ  اما  تسناوتن  دنک ، دیهش  ار  موصعم  ماما  ترضح  هک  تساوخ  ریبدت  هراچ و  رایسب  تفرگ و  لد  رد  ار  ماما  ترـضح  هنیک 

(1) ...و يداتسرف  هناخریش  هب  درک و  یم  بضغ  هدازمارح  نآ  هک  ار  سک  ره  هناخریش و  رد  تشاد  ریش  دنچ 

سخرس هب  روباشین  هار 

لزنم و هد  ناغماد  ات  روباشین  زا  زین  لزنم و  هد  تاره  اـت  لزنم و  هد  ورم  هب  روباـشین  هار  يرجه )  278  ) نادلبلا رد  یبوقعی  هتفگ  ربانب 
دنیوگ  (3) دابزد یسراف  رد  ار  نآ  هک  تسا  حیرلا  رصق  نآ  لوا  لزنم   (2) .تسا لزنم  شش  سخرس  هارهاش و  فرط  هب  رهش  نیا  زا 

ص:140

ص104-7. باسنالارحب ، یعازخ ، ییحی  - 1
ص54. نادلبلا ، یبوقعی ، - 2

.تسا هدمآ  مه  دابزید »  » و داب » هد  - » 3
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درب یم  مان  سخرس  تاهد  زا  ار  نارودزم  یـسدقم   (1) (. سخرس ات  سپـس  و   ) نارودزم ات  اج  نآ  زا  راسکاخ و  ات  حیرلا  رـصق  زا  و 
(2) .تسا هدشن  هدید  نآ  ياهتنا  دوش  یم  هتفگ  هک  تسا  يرابغ  نارودزم  رد  .دراد  مان  نیمه  هب  یفورعم  هندرگ  هک 

سیغف ات  روباـشین  زا  لزنم  نیلّوا  درامـش ، یم  لزنم  شـش  ار  سخرـس  اـت  روباـشین  زا  يرجه )  290  ) هسیفنلا قـالعالا  رد  هتـسر  نبا 
هرخـص ندوب  خرـس  ّتلع  هب  هوک و  رد  تسا  يا  هیرق  ءارمح  .تسا  خسرف  جنپ  زین  ءارمح  ات  اج  نآ  زا  خسرف و  جنپ  ( Faqhis)(3)

هار ناتساب ، ناریا  عبانم  رد   ) .دنیوگ یم  مه   (4) خرسزد نآ  هب  هدش و  يراذگمان  ءارمح  هب  شیاهراوید  كاخ و  نآ و  فارطا  ياه 
ورم هب  اج  نآ  زا  سخرـس و  هب  دابانـس  سوط و  قیرط  زا  دولانیب و  ای  دنویر  هوک  زا  نتـشذگ  زا  سپ  ار  سخرـس  هب  روباشین  یمیدـق 
یم سوط  رهش  هب  اجنآ  زا  دنا و  هتفگ  مه  بقثملا  نآ  هب  هک  دنسر  یم  ( Barda  ) عدرب هب  خرسزد )  ) ءارمح زا   (5) .دنا هدرک  رکذ 

زا لزنم و  شش  سخرس  هب  ار  روباشین  رهش  تفاسم  يرجه )  340  ) کلامملا کلاسم  رد  يرخطصا   (6) .دنور

ات نادرک  هید  زا  لزنم و  تفه  دابآدـسا ، کیدزن  تسا و  سموق  دودـح  رد  هک  نادرک ) هد   ) نادرک هید  روباشین ، ّدحرـس  ات  روباشین 
جرفلا قئادح  جهملا و  سنا  باتک  بحاص   (7) .درامش یم  لزنم  هدزاود  ار  ورم  ات  سخرس  ریسم  رد  روباشین  زا  لزنم و  جنپ  ناغماد 

هس قرش  تمس  رد  ار  سوط  ات  روباشین  تفاسم  تسا ، اهرهـش  نیب  تحاسم  کلامم و  کلاسم و  رد  شزرااب  یمیدق و  رثا  کی  هک 
زا خـسرف و  شـش  ار  سخرـس  ات  روباشین  زا  هلحرم و  تشه  ار  تاره  ات  اج  نآ  زا  هلحرم و  ُهن  بیرق  ار  نیاق  اـت  روباـشین  زا  هلحرم و 

هک تاره  هب  روباشین  یمیدق  هار   (8) .درامش یم  زور  جنپ  ار  ورم  ات  سخرس 

ص:141

ص55. نادلبلا ، یبوقعی ، - 1
ص312-3. میساقتلا ، نسحا  یسدقم ، زا  لقن  هب  ص159  گرزب ، ناسارخ  ربجنر ، دمحا  - 2

.4/1028 مالسا ، فراعملا  هریاد  ص26 ؛ کلامملاو ، کلاسملا  هبدادرخ ، نبا  - 3
.خرس هد  - 4

.2/1465 وکسنوی ، هیرشن  رهشناریا ، - 5
ص201. هسیفنلا ، قالعالا  هتسر ، نبا  - 6

ص222. کلامملا ، کلاسم  يرخطصا ، - 7
هرامش 16. هشقن  ناریا ، یخیرات  سلطا  اب : دینک  هسیاقم  ص67 . روباشین ، خیرات  یتباث ، يدّ�وم  زا  لقن  هب  - 8
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هار زا  روباشین ، خیرات  بحاص  هتفگ  ربارب  دوب  ورم  سوط و  هب  روباشین  هار  ریسم  رد 

.دش یم  یهتنم  تسا  روهشم  مان  نیمه  هب  زین  هزورما  هک  تسب  گنس  طابر  هب  جنس ) جنفسا ،  ) دنفسا تیالو  و  داب ) هد   ) دابزید

طابر  » هاگلزنم نآ  زا  دـعب  دـنا  هتـشون  زین  رتساخ  ار  نآ  مان  یمیدـق  نوتم  رد  یهاـگ  هک  هدوب  رتسکاـخ  هد  داـب ) هد  داـبزد ،  ) داـبزید
بحاص رفاغلادـبع  تیاور  هب  هک  دـشاب  یطابر  نامه  نیا  دـیاش  هتـشاد و  رارق  درگداهرف  داـبزید و  نیب  هلـصاف  رد  هک  هدوب  یعیدـب »

دابزید یلاوح  رد  ار  نآ  روباشین ، یعینم  هسردم  یناب  یعینم  ناسح  خیراوتلا ، قایس 

.تسا هدش  دای  مه   (1) تسب جنس  هب  نآ  زا  نوتم  رد  هک  تسا  تسب  گنس  طابر  یعیدب ، طابر  زا  سپ  يدعب  هاگلزنم  .تسا  هتخاس 

رد .دنا  هدرک  يراذگمان  هدش  هتخاس  اج  نآ  رد  طابر  نیا  هک  يا  هیرق  مان  هب  ار  تسب  گنـس  طابر  روباشین ، خیرات  بحاص  هتفگ  هب 
ياراد هیرق  نیا  یناگرزاب  یـشیجلا و  قوس  رظن  زا  دـندرک و  یم  یقالت  مه  اـب  ورم  سوط و  تاره و  روباـشین و  ياـههار  لـحم  نیا 

نآ رد  داد و  رارق  ناکم  نیا  رد  ار  دوخ  یماظن  هاگیاپ  هاگرکشل و  يونزغ  دومحم  ناطلس  لیلد  نیمه  هب  .تسا  هدوب  يدایز  ّتیمها 
سخرس و هب  ندیسر  يارب  یطابر  هیرق 

.تخاس ورم 

طاـبر زا  نآ  هلـصاف  تشاد و  رارق  دور  فشک  یکیدزن  رد  طاـبر ، نیا  هک  دوب  ههاـچ » طاـبر  ، » تسب گنـس  زا  دـعب  هاـگلزنم  نیلّوا 
قاحـساوبا هدش و  هتخاس  يونزغ  دومحم  ناطلـس  روتـسد  هب  زین  طابر  نیا  .تسا  هدـش  رکذ  خـسرف  جـنپ  ههاچ  طابر  ات  تسب  گنس 

هدـیمان یهام » طابر   » هک دراد  دوجو  زین  يرگید  طابر  هیحان  نآ  رد  .تسا  هدرک  انب  ار  نآ  ناـیمارک  هقرف  سیئر  يروباـشین ، یمارک 
ات ار  هنیگبآ  طابر  هلـصاف  یفوتـسم  هّللادـمح  .تسا  هنیگ » بآ  طاـبر   » نآ زا  دـعب  و  ناروت » طاـبر  ، » یهاـم طاـبر  زا  سپ  دوش ، یم 

هناریو نونکا  هک  دشاب  فرـش » طابر   » نامه طابر  نیا  هک  دهد  یم  لامتحا  رادگ  هردـنآ  تسا و  هدرک  رکذ  خـسرف  شـش  سخرس 
(2) .تسا هدش  عقاو  سخرس  یخسرف  شش  رد  طابر  نیا  .دوش  یم  هدید  سخرس  هداج  رد  عیفر  ياهناویا  اب  نآ  ياه 

ص:142

.تسا تسب » گنس   » برعم - 1
.64 ، 62 ، 60 ص59 ، روباشین ، خیرات  یتباث ، د�وم  - 2
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سخرس

ياه هقاس  ياراد  هک  یهاـیگ  هب  ار ، سخرـس  هژاو  اـه ، هماـنتغل  رد   (1) .سْخَرَـس سَخْرَـس و  دـنا ، هدرک  ظفلت  هنوگ  ود  ار  سخرس 
ار نآ  راذگناینب  یهورگ  هک  تسا  ناریا  یمیدـق  ياهرهـش  زا  یکی  سخرـس   (2) .دـنا هدرک  ینعم  ییوراد  هاـیگ  یعون  ینیمزریز و 

هدیمان سخرس  هک  داهن  انب  يرهش  اج  نآ  رد  سخرـس  داد و  عاطقا  هب  زردوگ  رـسپ  سخرـس  هب  ار  ینیمز  وا  .دنا  هتـشون  سوواکیک 
نامثع تفالخ  ناـمز  رد  سخرـس  رهـش   (4) .دـنا هتـسناد  نینرقلاوذ » بایـسارفا   » ای سوواـکیک »  » ار نآ  راذـگناینب  یهورگ   (3) .دش

رد یناهیج  کلامملا و  کلاسم  رد  يرخطصا   (5) .دش حتف  یملس  مزاخ  نب  هّللادبع  طسوت 

: دنسیون یم  ملاعلا  لاکشا 

دنچ یلاس  رد  هک  تاره  يوج  بآ  رگم  .تسین  ناور  بآ  اج  نادـب  نوماه »  » نیمز رد  روباـشین  ورم و  ناـیم  تسا  يرهـش  سخرس 
همین کی  یگرزب  رد  هک  تسا  يرهش  سخرـس )  ) نآ هاچ و  بآ  زا  اه  هکرب  تسا و  ناراب  بآ  زا  ناشیا ، هلمج  دسر و  اج  نآ  زور 
ياه هید  ار  نآ  رازغرم و  نآ  یحاون  رتشیب  تسا و  رت  تسردـنت  نآ  ياوه  خارف ، ياهتمعن  تسا و  ناداـبآ  تیاـغ  هب  .دـشاب و  ورم » »

واگ و رتش و  زا  نایاپراهچ  رب  ناشیا  بایـسآ  تسا و  هاچ  زا  ناشیا  ياهبآ  و  رتش ، نادنوادخ  دنـشاب ، بارعا  نآ  درگادرگ  كدنا و 
(6) .تسا لگ  زا  ناشیا  ياهانب 

يو .دنک  یم  فیصوت  تسا  هدش  عقاو  رازگیر  ینابایب  رد  هک  گرزب  يرهـش  هوکـشاب و  ینیمزرـس  ار  سخرـس  نادلبلا ، رد  یبوقعی 
نامه نامثع  تفالخ  رد  یملس  مزاخ  نب  هّللادبع  دنراد  تنوکـس  نآ  رد  سراف ) برع و  داژن  زا   ) هتخیمآ مه  هب  یمدرم  دسیون : یم 

بورشم بآ  درک و  حتف  ار  نآ  دوب  رومأم  زیرک » نب  هّللادبع   » فرط زا  هک  نامز 

ص:143

17/232 و 13/76. ءابدالا ، مجعم  توقای ، زا  لقن  هب  ص105  گرزب ، ناسارخ  ربجنر ، دمحا  - 1
«. سخرس  » هدام عطاق ، ناهرب  ادخهد و  همانتغل  هب : دینک  هاگن  - 2
ص39. دالبلا ، راثآ  ینیوزق ، 1/72 ؛ نادلبلا ، مجعم  توقای ، - 3

ص150. گرزب ، ناسارخ  ربجنر ، دمحا  - 4
، یئبـمب پاـچ  حوتفلا ، یفوک ، مثعا  ،ص55 ؛ نادـلبلا یبوقعی ، 6/47 ؛ يربط ، خـیرات  يربـط ، ص287 ؛ نادـلبلا ، حوتف  يرذـالب ، - 5

ص85.
ص169. ملاعلا ، لاکشا  یناهیج ، ص251 ؛ کلامملا ، کلاسم  يرخطصا ، - 6
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(1) .درادن يا  همشچ  يرهن و  تسا و  اههاچ  زا  یلاها 

هناخدور یقرـش  لحاس  ینعی  تسار ، لحاس  رد  گرزب  ورم  هب  سوط  هار  نیرتهاتوک  راـنک  رد  سخرـس  رهـش  دـسیون : یم  جـنرتسل 
نیا .دنا  هدربن  مسا  هناخدور  نیا  زا  یطـسو  نورق  ناسیون  یفارغج  ًارهاظ  دنیوگ ، دـنجت »  » زورما ار  هناخدور  نیا  .تسا  عقاو  دهـشم 

درذـگ و یم  دهـشم  زا  دـبای و  یم  نایرج  يرواخ  بونج  تمـس  هب  تسخن  دزیخ و  یمرب  ناچوک »  » یلاوح ياهقالتاب  زا  هناـخدور 
هب سپـس  هدش و  قحلم  نآ  هب  تاره  دور  مان  هب  یگرزب  هخاش  بونج  تمـس  زا  دـش  رود  دهـشم  زا  لیم  دـص  بیرق  هک  نآ  زا  سپ 

یلحم رد  درویبا  ییایفارغج  لوط  رد  تفر  شیپ  لامش  تمس  هب  هک  يرادقم  دور و  یم  سخرس  هب  دوش و  یم  يراج  لامـش  تمس 
هزادـنا هب  گرزب و  يرهـش  ق   . مراـهچ ه نرق  رد  سخرـس  .تسا  هشیب  رازین و  اـج  نآ  دور و  یم  ورف  ریوـک  رد  هعمجا »  » هب موـسوم 

دنفسوگ رتش و  شیاههاگارچ  رد  تشاد  شوخ  ییاوه  بآ و  دوب و  ورم  فصن 

هموح رد  دراد و  وکین  يرازاب  دجسم و  سخرس  دیوگ : یـسدقم  .دوب  كدنا  شیاهرازتشک  تشادن  ناوارف  بآ  نوچ  دوب و  رایـسب 
ياه هعنقم  اهراتسد و  نتخاس  رد  نآ  یلاها  تیعمجرپ و  گرزب و  تسا  يرهـش  سخرـس  دیوگ : ینیوزق  .تسا  رایـسب  ياهغاب  شا 

هرابرد یفوتسم  هّللادمح  متـشه  نرق  رد  .دوش  یم  رداص  رگید  کلامم  هب  اهنآ  تاعونـصم  دنراد و  یـصاخ  تراهم  هدش  يزودرز 
تسا و ریـسمرگ  شیاوه  دراد و  زیرکاخ  زا  مکحم  يا  هعلق  تسا و  ماگ  رازه  جنپ  شیوراب ) رود   ) شوراب رود  دیوگ : یم  سخرس 

وکین هزبرخ  روـگنا و  شیاـه  هوـیم  زا  مضاـه و  وـکین و  مـیظع و  دـیآ و  یم  سوـط  هـب  يره »  » زا هـک  تـسا  يا  هناـخدور  زا  شبآ 
يوروش ورملق  وزج  هک  تسا  دور » يره   » تسار تمس  رد  میدق  سخرس  تسا ، هیـسور  ناریا و  زرم  رد  سخرـس ، زورما   (2) .تسا

(3) .تسا ناریا  یمالسا  يروهمج  ورملق  رد  دیدج  سخرس  و  قباس ،

زا تسا  یعیسو  شخب  زورما  سخرس  دسیون : یم  زورما  زورید و  سخرس  باتک 

ص:144

ص55. نادلبلا ، یبوقعی ، - 1
هروص لقوح ، نبا  ص73 ؛ هسیفنلا ، قالعالا  هتـسر ، نبا  ص 2-421 ؛ یقرـش ، تفالخ  ياهنیمزرـس  یخیرات  يایفارغج  جنرتسل ، - 2

ص179. بولقلا ، ههزن  یفوتسم ، 2/261 ؛ دالبلا ، راثآ  ینیوزق ، 314 ؛ ص312 ، میساقتلا ، نسحا  یسدقم ، 434 ؛ ص323 ، ضرالا ،
ص156. گرزب ، ناسارخ  ربجنر ، دمحا  - 3
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هعلق نارودزم و  یلکدنک ، سخرس ، مان  هب  ناتسهد  راهچ  رب  لمتشم  ناسارخ  ناتـسا  یقرـش  لامـش  هیلا  یهتنم  رد  دهـشم  ناتـسرهش 
هدش مانمگ  بارخ و  رگید  ینامز  هدوب و  فورعم  نادابآ و  رایسب  ینامز  سخرـس  ینعی  نآ  ینوکـسم  نوناک  نیرت  یمیدق  .باصق 

(1) .تسا

ار یلامـش  ناـسارخ  زکرم  اریز  درذـگب ، سخرـس  هیحاـن  زا  یبرغ  یقرـش و  ياـههار  هک  درک  یم  باـجیا  ناـسارخ  یمیلقا  طـیارش 
رد یبرغ  شخب  لخدم  سخرـس  .درک  یم  ادج  مه  زا  نآ  برغ  قرـش و  رد  ار  دابآ  ياهـشخب  هک  دوب  هتفرگارف  کشخ  ياهارحص 
زا روبع  ياـهیراوشد  دـندمآ و  یم  ناـسارخ  برغ  يوس  هب  ورم  زا  هک  یناـیناوراک  يارب  .دوب  عـقاو  روباـشین  ورم و  نیب  لـصاف  ّدـح 

کشخ همین  هبل  رد  رهش  نیا  هچ  .دمآ  یم  رامش  هب  يدیما  هطقن  سخرس  دندوب ، هدرک  لمحت  ار  رهش  ود  نیا  نیب  کشخ  يارحص 

دورو ماگنه  نایناوراک  .دوب  دـنم  هرهب  تشاد  نیریـش  بآ  ار  لاس  زا  یمایا  هک  يدور  تکرب  زا  لقاال  تشاد و  رارق  یبرغ  ناـسارخ 
هب ندیسر  دیما  هب  دندراذگ و  یم  اپ  یکـشخ  همین  لحاس  هب  نارکیب  يایرد  یط  زا  سپ  هک  دندوب  هیبش  ینادرونایرد  هب  سخرـس  هب 
هب یلو  هدوبن  تمعن  خارف  رایسب  زابرید  زا  هک  نیا  اب  یبرغ  ناسارخ  هزاورد  ای  سخرـس  اذل  دندرک ، یم  اهینامداش  تمعنرپ  ینیمزرس 

يارب سخرس  یقرش  لامش  زا  مه  ورم  .تسا  هدوب  شخبدیما  هدنهد و  شمارآ  دندمآ  یم  سخرس  قرـش  زا  هک  ینادراو  هزات  مشچ 
هک تسا  هدش  ببس  ییایفارغج  یبسن  ياهزایتما  نیا  .درک  یم  هولج  هنوگ  نیمه  دنتفر  یم  ناسارخ  برغ  هب  قرـش  زا  هک  ینیرفاسم 

دهاش ار  اهنآ  دنک و  ادیپ  شیارگ  دنعقاو  رهـش  ود  نیا  رد  هک  ییحاون  يوس  هب  ناسارخ  یطابترا  ياههار  یخیرات  هنمزا  نیرترود  زا 
(2) .دنادب نیمزرس  نیا  خیرات  زا  يرایسب  عیاقو 

، هدرک ندید  سخرس  زا  يرجه  لاس 309  رد  هک  نالـضف  نبا   (3) .دوب هتفرگ  رارق  ماوقا  هار  راهچ  رد  سخرس  نمـشیرگ  لقن  ربانب 
(4) .تسا هدرک  فیصوت  تیمها  اب  ار  رهش  نیا 
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سخرس یخیرات  راثآ 

نامقل هربقم  زا : دنترابع  راثآ  نیا  .دوب  دهاوخن  تبـسانم  یب  اج  نیا  رد  نآ  رکذ  هک  تسا  یمیدق  یخیرات و  ياهانب  ياراد  سخرس 
.تسا و نایقوجلس  هرود  راثآ  زا  هک  اباب 

رد زین  هیراجاق  نارود  زا  هدـنام  اج  هب  یمیدـق  ییوراب  .تسا  هنیکبآ »  » ای هنیکوا »  » طابر نیا  یمیدـق  هاگلزنم  هک  فرـش  طابر  رگید 
(1) .تسا يرصان » هعلق   » هب فورعم  هک  دراد  دوجو  سخرس 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ندش  ینادنز  يارجام  سخرس و  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دورو 

سبح و هثداح  مالسلا  هیلع  ماما  يوس  زا  يدهعتیالو  یلیمحت  شریذپ  ياه  هناشن  زا  یکی 

هیلع ماما  سبح  یگنوگچ  دروم  رد  یفاک  تاعالّطا  هیلّوا  عبانم  هنافسأتم  .تسا  سخرس  رد  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ندش  ینادنز 
هراب نیا  رد  زین  ریخا  ياه  هرکذت  رد  هتفرگ و  رارق  ناگتـشذگ  رظنراهظا  دروم  رتمک  عوضوم  نیا  دـنا و  هدادـن  سخرـس  رد  مالـسلا 

رب ات  متفاین  یبلطم 

ّتیهام ياشفا  هب  بسانم  تصرف  ره  رد  ترضح  دش -  هراشا  زین  هتـشذگ  رد  هک  نانچ  عومجم -  رد  .میازفیب  يزیچ  هیلوا  تاعالطا 
داد يور  روباشین  رد  هک  يا  هعقاو  .تخادرپ  یم  ورم  تمـس  هب  شترفاسم  دوخ و  يدهعتیالو  یلیمحت  شریذـپ  یـسابع و  تموکح 

نومأم شالت  مغر  هب  هک  ارچ  دمآ ، یم  رامش  هب  بّصعتم  نایساّبع  صوصخ  هب  یتموکح  هاگتسد  يارب  يدنیاشوخان  هعقاو  کش  یب 
فارطا رد  هناقشاع  نایعیش  دش و  هجاوم  يا  هقباس  یب  لابقتسا  اب  دیسر  روباشین  هب  ترـضح  هک  یماگنه  تکرح ، ریـسم  باختنا  رد 

دوخ تیناقح  عقاو  رد  بهذلا » هلسلس   » ثیدح نایب  اب  ترضح  دندش و  ترضح  نآ  زا  یثیدح  ندینش  راتـساوخ  دندمآ و  درگ  يو 
دوخ و تیالو » تماما و   » ار دنوادخ  نصح  رد  دورو  طرـش  درک و  دزـشوگ  مدرم  هب  یـسابع  نارگ  هطلـس  ربارب  رد  ار  شنادـناخ  و 

.درب ل�وس  ریز  ار  نایسابع  تماعز  تفالخ و  عوضوم  نیا  درمشرب و  شنادناخ 

دوش یم  هدافتسا  نینچ  تسا  سخرس  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  جورخ  اب  طابترا  رد  هک  زین  نیـسح  نبدمحا  رـصنوبا  شرازگ  زا 
هب ار  ناشیا  هک  هتکن  نیا  هب  ترضح  رگید  راب  هک 
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.تسا هدرک  هراشا  تسا ، يدهعتیالو  شریذپ  رد  هک  یتبقاع  دنا و  هدناشک  ورم  يوس  هب  هنیدم  زا  شدج  رانک  زا  رابجا 

سبح نآ  رد  سخرس  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  يا  هناخ  ِرد  هب  دسیون : یم  حلاص  نب  مالّسلادبع  تیاور  رب  انب  قودص  خیش 
ار امش  تفگ : نابنادنز )  ) میآرد ترـضح  كرابم  روضح  هب  هک  متـساوخ  نذا  نابنادنز  زا  نم  دوب ، لیعم  راوگرزب  نآ  مدمآ و  دوب 

لوا تعاـس  کـی  رد  درازگ و  یم  زاـمن  تعکر  رازه  زور  بش و  رد  باـنج  نآ  اریز  تفگ : ارچ ؟ متفگ : .تسین  وا  يوس  هب  یهار 
شیوخ راگدرورپ  اب  تسا و  هتـسشن  دوخ  ياـج  رد  تاـقوا  نیا  رد  درازگ و  یم  هلفاـن  باـتفآ  يدرز  تقو  رد  لاوز و  زا  شیپ  زور 

تاجانم

بایفرـش وا  دزن  نم  دـهد  نذا  تاقوا  نیا  زا  یتقو  رد  هک  نک  بلط  باـنج  نآ  زا  متفگ : نابنادـنز  هب  دـیوگ : مالّـسلادبع  .دـنک  یم 
، دوب رّکفتم  هتـسشن و  زاـمن  ياـج  رد  رادـقم  یلاـع  نآ  هک  یلاـح  رد  مدـش  لـخاد  وا  رب  نم  درک و  نذا  بلط  وا  زا  نابنادـنز  موـش ،

تیاکح هچ  دومرف : دننک ؟ یم  تیاکح  امش  زا  مدرم  هک  تسیچ  نیا  هّللا  لوسر  نبای  مدرک  ضرع  بانج  نآ  هب  نم  دیوگ  تلصوبا 
ملاع ضرَالاو  تاومـسلا  رطاف  َمهّللا  دومرف : .دنتـسه  ام  ناگدنب  مدرم  دیا  هدومرف  هک  دننک  یم  لقن  امـش  زا  مدرک  ضرع  دننک ؟ یم 
نیا زگره  نم  هک  يدـهاش  وت  تلـصوبا  يا  .تسا  راکـشآ  ناهن و  ياناد  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  هدـننیرفآ  ادـخ  هداـهَّشلاو ، بیغلا 

تسا و هدش  دراو  ام  هب  تما  نیا  زا  هک  ییاهمتس  نآ  هب  ییاناد  وت  ما و  هدینشن  دوخ  ناردپ  زا  کی  چیه  زا  ًادبا  ما و  هتفگن  ار  بلطم 
ام زا  هچنآ  ربانب  مالّـسلادبع  يا  دومرف : درک و  نم  هب  يور  سپ  تسا ، اهمتـس  اـهملظ و  نآ  لـیبق  زا  مه  مدرم  يوگتفگ  نیا  هک  نیا 
نم .میریگ  یم  تعیب  مینک و  یم  توعد  ار  ناـشیا  اـم  تسیک  بناـج  زا  سپ  دنـشاب ، اـم  ناگدـیرفآ  مدرم  رگا  دـننک  یم  تیاـکح 

ام يارب  یلاـعت  قح  هک  ار  هچنآ  يرکنم  وت  اـیآ  مالّـسلادبع  يا  دومرف : نآ  زا  سپ  ییوگ ، یم  تسار  هّللا  لوسر  نباـی  مدرک  ضرع 
تماما و هب  مراد  رارقا  نم  هکلب  هّللاذاعم ، مدرک ، ضرع  تسا ؟ رکنم  وت  ریغ  هک  ناـنچ  تماـما ، تیـالو و  زا  تسا  هدـینادرگ  بجاو 

(1) .امش تیالو 

بجاو ام  يارب  زا  یلاعت  قح  هک  ار  هچنآ  يرکنم  وت  ایآ   ) ماما خـساپ  مالّـسلادبع و  مالـسلا و  هیلع  اضر  ترـضح  ناـیم  ياـهوگتفگ 
تاـعیاش نیا  ًـالامتحا  دـشخب و  یم  تّوق  دـش  ناـیب  روباـشین  هعقاو  رد  هک  ار  نیـشیپ  هیرظن  ...تماـما ) تیـالو و  زا  تسا  هدـینادرگ 

یشنکاو
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طورش زا  ار  دوخ  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  هک  اهطورش » نم  انا   » ربارب رد  تسا 

مالسلا هیلع  ماما  هب  ار  تیهولا  ياعدا  افج  هب  تراهط  تمـصع و  نادناخ  نانمـشد  تموکح و  نالماع  داد و  رارق  هّللا  ّالا  هلاال  هملک 
نآ رادید  زا  ار  مدرم  دنتشاد و  هگن  سبح  رد  ار  ترضح  ورم ، رد  یـساّبع  تموکح  رقم  يوس  زا  یتّدم  ات  ور  نیا  زا  .دنداد  تبـسن 

(1) .دندنام ورم  يوس  زا  لمعلاروتسد  ربخ و  ندیسر  رظتنم  یسابع  نارازگراک  دندرک و  عنم  ترضح 

سخرس زا  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  جورخ 

دیوگ یم  ینیـسح  دیبع  نبدمحا  مان  هب  يدرف  دسیون : یم  قودص  خیـش  زا  لقن  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  یناگدـنز  باتک  بحاص 
تسوا بلق  يافش  هک  یثیدح  ات  تساوخ  ترضح  زا  دعب ، درک و  هقردب  سخرس  یلزنم  کی  ات  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  مّدج 

هدش دراو  نم  راصح  رد  دیوگب  صالخا  اب  ار  هکرابم  هملک  نیا  سک  ره  تسا و  نم  نصح  هّللا  ّالا  هلاال  دومرف : ترـضح  دـنک  نایب 
(2) .دوب دهاوخ  نمیا  دوش  دراو  نم  راصح  رد  سک  ره  و 

يدایز تهابش  هک  تسا  يا  هقردب  تعیاشم و  هدش  رکذ  عبانم  رد  سخرـس  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  جورخ  زا  هک  يرگید  شرازگ 
: دسیون یم  مالـسلا  هیلع  اضرلا  مامالا  دنـسم  بحاص   (3) .دـشاب یکی  تیاور  ود  نیا  أـشنم  دـسر  یم  رظن  هب  دراد و  ریخا  تیاور  اـب 

رومأم نم  دش  روباشین  دراو  نومأم  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  یماگنه  مدینـش  مّدج  زا  دیوگ : دیبع  نبدمحا  رـصنوبا 
سخرـس زا  هک  نیا  زا  سپ  .مدرک  تعیاشم  ار  وا  سخرـس  ات  دـش  نوریب  روباشین  زا  نوچ  مدـش ، وا  ياـهراک  هرادا  يرازگتمدـخ و 

زا ار  دوخ  رس  ترضح  میدش  رود  سخرس  زا  هک  لزنم  کی  اما  مشاب  وا  هارمه  ورم  ات  متشاد  رظن  رد  دش  نوریب 
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اب يداد  ماجنا  ام  هرابرد  ار  تفیاظو  وت  درگرب ، ادخ  هدنب  يا  دومرف : درک و  نوریب  هواجک 

همطاف ترـضح  تردام  یـضترم و  یفطـصم و  تّدج  قح  هب  مدرک : ضرع  .درادن  ینیعم  ّدح  تعیاشم  يدرک و  ترـشاعم  وکین  ام 
یم بلط  ثیدح  نم  زا  دومرف : ترـضح  مدرگرب  امـش  تمدخ  زا  نم  دریگ و  مارآ  ملد  ات  وگب  نم  يارب  یثیدـح  مالـسلااهیلع  ارهز 

ینک

.دش و دهاوخ  هچ  نم  راک  تبقاع  مناد  یمن  دـندروآ و  نوریب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مّدـج  ربق  رانک  زا  ارم  هک  یلاح  رد 
(1) .درک دنهاوخ  راتفر  هنوگچ  نم  اب  اهنیا 

ورم هب  سخرس  یمیدق  هار 

.تسا كاغم » رتشا   » نآ هاگلزنم  نیلّوا  هک  تسا  هار  لزنم  شـش  ورم  ات  مظعا  هداج  رب  سخرـس  هار  نادـلبلا ، رد  یبوقعی  هتفگ  رباـنب 
.تسا ورم  لزنم  نیرخآ  و  درکونک »  » مراهچ لزنم  و  ناقنادمد »  » موس لزنم  و  هناتسلت »  » مود لزنم 

تسا و عقاو  نابایب  تشد و  نایم  رد  لزانم  نیا  تسا و  درکونک  رد  ورـسخ  رف  نب  ماشه  نب  یلع  نادناخ  كالما  دیازفا : یم  یبوقعی 
نیا زا  یضعب  رب  ناکرت  اسب  هچ  دنوش و  یم  نصحتم  نآ  رد  ناکرت  ضّرعت  زا  لزنم  نآ  لها  هک  تسا  يژد  ياراد  اهنآ  زا  یلزنم  ره 

(2) .دننزب نوخیبش  لزانم 

(3) .درامش یم  لزنم  شش  ار  ورم  ات  سخرس  هار  کلامملا  کلاسم  رد  زین  يرخطصا 

سخرـس رهـش  هب  رخـالا  يداـمج  مّود  دـسیون : یم  دوخ  همانرفـس  رد  هدوـمیپ  زور  هد  رد  ار  ورم  اـت  سخرـس  هار  هک  ورـسخ  رـصان 
طابر  » و يورمع » طابر   » و يرفعج » طاـبر   » هب سخرـس  زا  میدرک ، باـسح  گنـسرف  دونودصیـس  سخرـس  اـت  هرـصب  زا  میدیـسر ،

(5) .میدیسر دورلاورم  رهش  هب  رخالا  يدامج  مهدزاود  میدمایب ، تسا  هار  رب  مه  کیدزن  طابر  هس  ره  نآ  هک   (4)« یتمعن

ص:149

ص91-2. مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  رابخا  راثآ و  يدراطع ، - 1
ص55. نادلبلا ، یبوقعی ، - 2

ص222. کلامملا ، کلاسم  يرخطصا ، - 3
.تسا هدمآ  مه  یمیعن » - » 4

ص172. همانرفس ، ورسخ ، رصان  - 5
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ورم

راذگناینب يومح ، توقای  یـسدقم و  هتفگ  ربانب  تفر ، یم  رامـش  هب  ناسارخ  رهـش  نیرتمهم  ناریا و  یمیدـق  ياهرهـش  زا  یکی  ورم 
ورم رهش   (1) .تسا هدوب  ردنکسا  ورم ،

عقاو رد  ورم   (2) .دنمان یم  يزورم »  » ار ورم  هب  بوسنم  ور  نیا  زا  دنا  هتفگ  مه  زورم »  » ار

ورم  » ار گرزب  ورم  يرخطـصا  هتفگ  هب  تسا و  هدـش  یم  قالطا  گرزب  ورم  کچوک و  ورم  ای  یلفـس ، ورم  اـیلع و  ورم  رهـش  ود  هب 
(3) .دوشن هابتشا  دوب  کچوک  ورم  هک  دورلاورم  اب  هک  دوب  نیا  تلع  دندناوخ و  یم  ناجیهاش »

یم دوخ  يایفارغج  رد  وربا  ظفاح   (4) .دش حتف  يرجه  لاس 22  رد  سیق  نب  فنحا  طـسوت  دور ) ورم  ناـجیهاش و  ورم   ) ورم ود  ره 
انب ثرومهط  ار  نآ  زدنهق  دیامنن و  هوک  فرط  چیه  زا  هک  نانچ  هداتفا  ینوماه  رد  هک  تسا  ناسارخ  میدق  ياهرهش  زا  ورم  دسیون :

بوخ تعارز  تسا و  موـب  گـیر  و  كاـن ، هروـش  ورم ، نیمز  .تسا  گنـسرف  کـی  رد  گنـسرف  کـی  رادـقم  رهـش  ضبر  داـهن و 
(5) .دیآ

يرواخ لامش  رد  عقاو  روغ  لابج  زا  دور  نیا  تسا ، عقاو  دور » ورم   » ای باغرم  دادتما  رد  ورم  دسیون : یم  ورم  رهـش  هرابرد  جنرتسل 
اج نآ  رد  دور و  یم  گرزب  ورم  فرط  هب  فرحنم و  لامـش  تمـس  هب  اج  نآ  زا  دسر و  یم  کچوک  ورم  هب  هدش و  ریزارـس  تاره 

هناخدور ای  دنجت  بادرم  اب  ناتـسگیر  نیا  .دوش  یم  دـیدپان  زغ » نابایب   » ناتـسگیر رد  هرخالاب  هدـش و  بعـشنم  يرایـسب  ياهرهن  هب 
لحاس رد  هک  يددعتم  ياهرهش  رب  هوالع  .تسا  نآ  يرواخ  تمـس  رد  لیم  داتفه  یلو  دراد  رارق  ییایفارغج  ضرع  کی  رد  تاره 

دور يرواخ  لامـش  ورم ، يوس  نآ  ناسارخ  گرزب  هارهاش  ریـسم  رد  هک  دـشاب  یم  زین  یطاـقن  لـماش  ورم ، عبر  تسا  عقاو  باـغرم 
هک یهار  ربعم  ینعی  لمآ  رد  نوحیج 

ص:150

.5/113 نادلبلا ، مجعم  يومح ، توقای  ص398 ؛ میساقتلا ، نسحا  یسدقم ، - 1
.ورم هدام  عطاق ، ناهرب  و  جاردننآ ، گنهرف  هب : .ك.ر  - 2

ص205. کلامملا ، کلاسم  يرخطصا ، - 3
.1/131 یحیـصف ، لمجم  یفاوخ ، 3/33 ؛ لماکلا ، خـیرات  ریثا ، نبا  ص55 ؛ نادلبلا ، یبوقعی ، ،ص 281 ؛ نادـلبلا حوتف  يرذالب ، - 4

هتـشامگ راک  نیا  يارب  رماع  نب  هّللادـبع  فرط  زا  کیو  یـس  لاس  رد  نامثع و  نامز  رد  هک  یلهاب  نامعن  نب  مشاـه  هب  ار  ورم  حـتف 
.دنا هداد  تبسن  زین  دوب  هدش 

ص205. کلامملا ، کلاسم  يرخطصا ، نینچمه  و  ص61 . تاره ، ناسارخ  عبر  تمسق  وربا ، ظفاح  يایفارغج  وربا ، ظفاح  - 5
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دیوگ لقوح  نبا  هک  نانچ  میم ) حتف  ای  مضب و   ) باغرم مسا  .دنا  عقاو  دور  یم  اراخب  هب 

یسدقم .دریگ  یم  همشچرس  اج  نآ  زا  دور  نآ  هک  تسا  یلحم  مسا  باغرم  دسیون : یم  يرخطـصا  یلو  هدوب ، بآ » ورم   » لصا رد 
ورم هب  سپـس  هتفای  نایرج  کچوک ) ورم   ) اـیلع ورم  اـت  دور  نیا  دـسیون : یم  هدـیمان ، ورم  ود  دور  ینعی  نیورم  دور  ار  باـغرم  هک 

هتـشابنا دوب  هدـش  كرادـت  بوچ  زا  هک  يّدـس  اب  ار  دور  يارجم  گرزب  ورم  بونج  یلزنم  کـی  رد  .دور  یم  گرزب ) ورم   ) یلفس
ینعم هب  تسا و  یسراف  ناگهاش »  » برعم دوب  فورعم  ناجهاش » ورم   » هب هک  گرزب  ورم   (1) .داتسیا یم  ّدس  نآ  تشپ  بآ  دندوب و 

نانچ گرزب  ورم  .تسا  هاش » ناج   » ینعم هب  ناجهاش  هک  دـندقتعم  رگید  ناگدنـسیون  زا  یـضعب  توقای و  .تسا  راوهاش  هناـهاش و 
هب تشاد و  ياج  عفترم  یناکم  رد  هک  يزدنهق  ینعی  یلخاد  هعلق  رب  دوب  لمتشم  دنیوگ  یم  یـسدقم  لقوح و  نبا  يرخطـصا و  هک 

عقاو يروانهپ  هموح  رهـش  نیا  نوریب  دوب و  هزاورد  راهچ  ياراد  تشاد و  رارق  یلخاد  رهـش  زدنهق  درگادرگ  .دوب  رهـش  کی  هزادنا 
هار رـس  رب  هک  يرتخاب ) بونج  رد  « ) رهـش هزاورد   » هب دـندوب  موسوم  اه  هزاورد  .دـش  یم  هدیـشک  گرزب  ياـهرهن  راـنک  اـت  هک  دوب 

« ناکـسمرد  » هزاورد تفر ، یم  يدعـسا  رهن  ناهام و  ینب  هموح  هب  هک  يرواخ ) بونج  رد  « ) ناجنـس  » هزاورد تشاد ، رارق  سخرس 
(. يرتخاب لامش  رد  « ) نیلاب  » هزاورد هرخالاب  دش و  یم  یهتنم  رهنلاءاروام  هب  اج  نآ  زا  هک  يرواخ ) لامش  رد  )

دجـسم ، » دنتفگ یم  ناهام  ینب  دجـسم  ار  نآ  هک  هعلق » دجـسم   » زا دـندوب  ترابع  هک  تشاد  عماج  دجـسم  هس  مراهچ  نرق  رد  ورم 
ون دجسم  نادیم  رد  .دوب  ورم  گرزب  رازاب  هب  لصّتم  و  ناجام »  » هزاورد نوریب  هک  ون » دجـسم  ، » دوب سخرـس  هزاورد  ولج  هک  هنهک »

ملـسموبا نامرف  هب  نآ  لخاد  نکاما  نادـیم و  نیا  .تشاد  رارق  رهـش  نادـنز  ورم ، هرامالاراد  ینعی  ورم  ياـمرفنامرف  تماـقا  لـحم  و 
هدـش هتـشارفا  رجآ  زا  يدـبنگ  هرامالاراد  رد  .دوب  هدـش  هتخاس  نانآ  تفالخ  لماع  نیرتر�وم  نایـساّبع و  یماح  نیرتگرزب  یناسارخ 

نیا ریز  رد  تشاد و  رطق  عارذ  جنپ  هاجنپ و  يرخطصا  لوق  هب  هک  دوب 

رد .دوب  نایساّبع  راعش  نیا  دش و  يزیمآ  گنر  هایس  ياه  هماج  نیتسخن  هک  دوب  دبنگ 

ص:151

، لقوح نبا  ص1-260 ؛ کلامملا ، کلاسم  يرخطـصا ، ص 4-423 ؛ یقرـش ، تفالخ  ياهنیمزرـس  یخیرات  يایفارغج  جنرتسل ، - 1
، بولقلا ههزن  یفوتسم ، هّللادمح  2/777 ؛ نادلبلا ، مجعم  توقای ، ص1-330 ؛ میساقتلا ، نسحا  یـسدقم ، ص315 ؛ ضرالا ، هروص 

ص314.
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هب ار  نآ  میساقتلا  نسحا  رد  یسدقم  هک  دوب  عقاو  جنس »  » رهش ورم ، رتخاب  یلزنم  کی 

ود رد  جنس  زا  سپ  .دوب  گرزب  یناتسغاب  هناخدور و  لحاس  رد  وکین  يدجسم  ياراد  جنـس »  » .تسا هدرک  طبـض  گنـس »  » تروص
وراب زا  جراخ  رد  تشاد و  هزاورد  کی  نآ  يوراـب  هک  دوب  ناقنادـمد »  » مکحم هچرهـش  سخرـس  هار  رـس  رب  ورم و  يرتخاـب  یلزنم 

نآ زدنهق  هدوب و  ناریو  نآ  هموح  مّوس  کی  هک  تسا  هدید  ار  ورم  رهش  مراهچ  نرق  مّود  همین  رد  یسدقم  .تشاد  رارق  هبامرگ  دنچ 
ق لاس 553 ه .  رد  زغ  ناکرت  اریز  تسا ، هدـید  ار  رهـش  نآ  ياه  هبارخ  متفه  نرق  رد  زین  يومح  توقای  .تسا  هتـشادن  يداـبآ  مه 

(1) .دندرک بارخ  ار  رهش  نیا 

نامکاح يوس  زا  يداژن  ضیعبت  سح  دـیدشت  تفالخ و  زکرم  زا  يرود  لـیلد  هب  ورم  رهـش  ناـسارخ و  هیما ، ینب  ياـفلخ  هرود  رد 
یم یلاوـم  ار  ناـیناریا  هژیو  هب  برع ، ریغ  رـصنع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  میلاـعت  دـیجم و  نآرق  ّصن  فـالخرب  هک  يوـما 

هقطنم نیا  زا  ار  دوخ  مایق  نایسابع  و  تشگ ؛ لیدبت  يوما  دض  هاگیاپ  هب  ورم  دش -  هیبوعش  ياهشبنج  زاغآرـس  دوخ  هک  دندناوخ - 
لقتنم روباشین  هب  ورم  زا  ار  هموکحلاراد  يو  مّوس  نرق  رد  یلو  دـش  تفـالخ  زکرم  ورم  نومأـم  ندـمآ  راـک  يور  اـب  .دـندرک  زاـغآ 

(2) .درک

هب نآ  مدرم  هدـنام و  یقاب  قباس  يوروش  كاخ  وزج  ناـمز  نیا  اـت  دـمآرد و  اهـسور  فّرـصت  هب  يرمق  يرجه  لاـس 1310  رد  ورم 
مه هک  دش  انب  یمیدق  رهش  رانک  رد  يدیدج  رهش  ورم ، رب  سور  طلست  زا  سپ  .دننک  یم  تبحص  یسور  یکرت و  یـسراف ، ياهنابز 

(3) .تسا روهشم  یلع » ماریب   » هب نونکا 

ورم سخرس و  هب  دهشم  ینونک  هار 

ص:152

، کلامملا کلاسم  يرخطصا ، ص28 ؛ نادلبلا ، یبوقعی ، ص 7-424 ؛ یقرش ، تفالخ  ياهنیمزرـس  یخیرات  يایفارغج  جنرتسل ، - 1
توقای 331 ؛ ، 312 ، 310 ، 299 ص298 ، میساقتلا ، نسحا  یسدقم ، ص314 و 316 ؛ ضرالا ، هروص  لـقوح ، نبا  ص258 و 263 ؛

827 و 2/610 و 4/507. ، 1/534 نادلبلا ، مجعم  يومح ،
ص30- یقهیب ، خیرات  یقهیب ، 2/65-450 ؛ یبوقعی ، خیرات  یبوقعی ، ص83 ؛ نادلبلا ، یبوقعی ، 5/4-263 ؛ يربط ، خیرات  يربط ، - 2

.مهدزاود مهدزای و  لصف  هیبوعش ، تضهن  نحتمم ، هب : دینک  هاگن  هیبوعش  ياهتضهن  زا  عالطا  تهج  . 29
ص234. گرزب ، ناسارخ  يدیعس ، سابع  - 3
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یم نابایخ  ياتسور  زا  هک  تسا  يا  هداج  سخرس ، هب  لوادتم  هتلافسا  هار  .دوش  یم  بعشنم  ینش  هتلافسا و  هار  دنچ  دهشم  قرش  زا 
زا سپـس  میـسر و  یم  ناوربآ »  » هب رتمولیک  یـس  تفاـسم  هب  اـج  نآ  زا  .دراد  رارق  دهـشم  يرتمولیک  هدزاود  رد  اتـسور  نیا  درذـگ ،

رتمولیک هنو  یـس  ندرک  یط  اب  میرذـگ و  یم  رتمولیک  هدزاود  تفه و  شـش ، تفاـسم  هب  یکلم » كروش   » و رازراـخ » «، » کـهاچ »
لامش تمس  هب  هداج  هک  نارودزم  زا  تشاد  همادا  هداج  دادتما  رد  یکلم  كروش  زا  هک  دور  فشک  .میسر  یم  نارودزم »  » هب رگید 

نارودزم زا  .تسا  دنوادرم )  ) تسا فورعم  نآ  هب  نارودزم  هک  يرگید  مان  .دبای  یم  دادتما  قرش  تمـس  هب  دوش  یم  لیامتم  یقرش 
اج نآ  زا  .میسر  یم  یلدبنگ »  » هب رتمولیک  شش  تسیب و  ندومیپ  اب  اج  نآ  زا  »(1) و  خولروش  » هب رتمولیک  راهچ  تسیب و  تفاسم  هب 

.دراد رارق  قباس  يوروش  ریهامج  داّحتا  ناریا و  يزرم  طخ  هیلا  یهتنم  رد  سخرـس  .تسا  یقاـب  رتمولیک  راـهچ  یـس و  سخرـس  اـت 
ودوو  » هچاـیرد راـنک  زا  هـک  تـسا  یهار  اــج  نآ  زا  هـتفرگ و  رارق  زرم  فرط  نآ  رتـمولیک  هد  یبـیرقت  هلــصاف  هـب  میدــق  سخرس 

ياهرهـش زا  یکی  هزورما  هک  يراـم »  » اـی ورم  هب  دراد  رارق  موـق  هرق  لاـناک  تازاوـم  هب  هک  يا  هداـج  زا  درذـگ و  یم  هچـشیلینارخ »
(2) .دسر یم  دیآ  یم  رامش  هب  قباس  يوروش 

ورم رد  نایسابع  تموکح 

هدش لیدبت  نایـضاران  یـسایس و  نافلاخم  يارب  یهاگیاپ  هب  تفالخ  زکرم  زا  ندوب  رود  لیلد  هب  نایوما  تموکح  نامز  رد  ناسارخ 
هب نایوما  گنچ  زا  ار  تردق  تفرگ و  هرهب  دوب  هتفهن  رتسکاخ  ریز  رد  اهلاس  هک  یناهنپ  شتآ  زا  یناسارخ  ملسموبا  هک  نآ  ات  دوب 

.درپس نایسابع  هب  دروآرد و 

نافلاخم يارب  ینوناـک  رگید  راـب  ناـنآ  ندیـسر  تردـق  هب  زا  دـعب  یمک  تفر  یم  رامـش  هب  نایـساّبع  هاـگیاپ  نیتسخن  هک  ناـسارخ 
دش و بوکرس  يرگید  زا  سپ  یکی  ناسارخ  رد  یسابع  دض  ياهمایق  هچ  رگا  .نایساّبع  هیلع  رب  راب  نیا  یلو  دش  یبهذم  یـسایس و 

رگا کش  یب  اما  دزاس ، لزلزتم  ار  نایسابع  تموکح  ناینب  تسناوتن  هاگ  چیه 

ص:153

.تسا هدش  هتفگ  مه  قلروش  - 1
ص4. ناریا ، ياههار  سلطا  هب : .ك.ر  - 2
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، دوبن ورم  هب  تموکح  زکرم  لاقتنا  رد  نومأم  مدقا  ناسارخ و  رد  یسابع  تموکح  هرطیس  شرتسگ و  يارب  دیشرلا  نوراه  ياهشالت 
.دوب هدرک  افیا  نایوما  دهع  رد  هک  دوب  یشقن  نامه  ياریذپ  نایساّبع ، رصع  رد  رهش  نیا 

میکح نب  مشاه  لاـس 160 و  رد  ماربـلا » فسوی   » هب بقلم  میهاربا  نب  فسوی  شروش  لاس 150 ، رد  سیـسذاتسَا »  » یبهذم تضهن 
ياهلاس رد  جراوخ  یـسایس  یبهذم و  مایق  دش ، زاغآ  ورم  کیدزن  يا  هدکهد  زا  هک  لاس 163  رد  شوپ ) باـقن  « ) عنقملا  » هب بقلم 

تدم 5 هب  وا  مایق  ياه  هلعش  هک  هّللادبع  نب  هزمح  تفر و  یم  رامش  هب  هبلعث  نب  سینق  یلاوم  زا  هک  نیسح »  » يربهر هب  175 و 179 
هب ءاسن )  ) ناسارخ قرـش  رد  بیطخلاوبا  مایق  نینچمه  دوب و  هدرک  لاّعف  مرگ و  ناسارخ  رد  ار  یـسابع  دـض  ياهتفلاخم  نوناک  لاس 

.دناروش یم  اهنآ  هیلع  دوب ، نایساّبع  هاگتساخ  يزور  هک  ار  ناسارخ  لاس 190 ، رد  ثیل  نب  عیفر  بوشآ  لاس 183 و 

نب لضف  رفس  نیا  رد  يو  .دوش  ناسارخ  مزاع  ًاصخش  ثیل  نب  عیفر  بوشآ  ندناشنورف  یبوکرـس و  يارب  دش  راچان  دیـشرلا  نوراه 
هب رگید  راب  لاس 193  رد  دـعب ، لاس  هس  نیا  دوجو  اب  تشاد  هارمه  دوب ، ناسارخ  تموکح  راد  هدـهع  یتدـم  هک  ار  نومأم  لهس و 

.دش ناسارخ  مزاع  ثیل  نب  عیفر  تاکیرحت  هّللادبع و  نب  هزمح  يربهر  هب  جراوخ  دیدج  تالمح  عفد  روظنم 

رب تشاد  هک  یتلاسک  مغر  هب  ناسارخ  ثداوح  زا  عالطا  زا  سپ  دوب و  تارف  رانک  رد  هقر ، رهـش  رد  ماـگنه  نیا  رد  دیـشرلا  نوراـه 
درب یم  جنر  يرامیب  زا  هک  یلاح  رد  نوراه  .دبای  شرتسگ  یحاون  ریاس  هب  ناسارخ  زا  مایق  تشاد  میب  اریز  دیزرو ، رارصا  رفـس  نیا 

، ماطـسب ناغماد ، نانمـس ، ياهرهـش  شریـسم  لوط  رد  دـش و  ناـسارخ  مزاـع  ير  نادـمه و  دادـغب و  قیرط  زا  دـمآ و  نوریب  هقر  زا 
اما درک ، یط  ار  سوط  روباشین و  راوزبس ،

.دش نوفدم  اج  نامه  رد  درپس و  ناج  یئاط  هبطحق  نبدیمح  لزنم  رد  تفای  تدش  شیرامیب  سوط  رهش  رد  نوچ 

نیا رد  هک  نومأم  نافلاخم  کیرحت  رثا  رب  يدوزب  اما  .تفرگ  تسد  رد  ار  تردـق  دادـغب  رد  نیما  دّـمحم  دیـشرلا ، نوراه  گرم  اب 
یسوم شراوخریش  دنزرف  تفرگ و  هدیدان  ار  شردپ  تیصو  درک  یم  تموکح  یسابع  ورملق  یقرش  همین  رب  شردارب  رظن  ریز  نامز 

مزاع ات  تساوخ  نومأم  زا  هدش  یحارط  يا  هشقن  یپ  رد  درک و  باختنا  ینیشناج  هب  ار 

ص:154
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زا ار  نومأم  مان  دـش و  نیگمـشخ  نومأم  مادـقا  زا  نیما  .درک  عانتما  مادـقا  نیا  زا  لهـس  نب  لضف  هیـصوت  هب  نومأـم  .دوش  ناـسارخ 
.تفرگ تعیب  یسوم  شراوخریش ، دنزرف  يارب  تخادنارب و  يدهعتیالو 

دیشرلا نوراه  نادنزرف  نینوخ  تخس و  ياهگنج  دیروش ، شردارب  دض  رب  دناوخ و  نین�وملاریما  ار  دوخ  ربخ ، نیا  ندینـش  اب  نومأم 
.دش نومأم  يزوریپ  هب  رجنم  نیتسایرلاوذ  لهس  نب  لضف  و  نیعا ، نب  همثره  نینیمیلاوذ ،)  ) نیسح نبرهاط  يرای  اب 

نومأم دریگ ، هدهع  هب  ار  تفالخ  نیما  زا  دعب  نومأم  دـش  رارق  تفرگ و  تعیب  مدرم  زا  نیما  يارب  نوراه  هک  یماگنه  لاس 182  رد 
.دنام ناسارخ  رد  نارمکح  ناونع  هب  هدمآ و  یساّبع  ورملق  یقرش  تلایا  هب  يا ، هنیرید  نهک و  مسر  ساسارب 

یـسابع تموکح  رد  یـسایس  تالّوحت  تافالتخا و  أشنم  اهدـعب  هچ  رگا  عوضوم  نیا  دوب ، ناسارخ  سیغداب  زا  يزینک  نومأم  ردام 
(1) .تشاد ییازسب  شقن  ناسارخ  رد  نومأم  یمدرم  هاگیاپ  ماکحتسا  رد  اما  دش ،

ورم هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  دورو 

میرکت میظعت و  رد  نومأم  دمآ و  لمع  هب  ترضح  نآ  زا  یهوکشاب  لابقتسا  دش  ورم  دراو  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  یماگنه 
هک دنا  هدرک  تبث  هداد  يور  ورم  رد  ترضح  نآ  يارب  هک  یثداوح  زا  يدایز  ياهشرازگ  عبانم ، هناتخبشوخ  .دیـشوک  رایـسب  ناشیا 

تروص ورم  رد  هک  ییارجام  نیرتمهم  .دهد  یم  لیکشت  نومأم  مالسلا و  هیلع  ماما  نایم  ياهوگتفگ  اه و  هرظانم  ار  اهنآ  زا  يرایسب 
رد ار  وا  مان  دز و  هکـس  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  مان  هب  نومأم  نآ  زا  سپ  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  ماما  يدهعتیالو  شریذـپ  تفرگ ،

تسد دعب  دروآ و  اه  هبطخ 

ص:155

، ریثا نـبا  60-5659 ؛ ، 13/5629 نارهت ،) پاــچ   ) 138 و ، 137 ، 132 ، 128 ، 5/122 توریب ،) پاـچ  ، ) يربط خـیرات  يربـط ، - 1
، يدوعسم 289 ؛ ، 270 ، 256 ، 10/248 نارهت ،) پاــچ   ) 172 و ، 162 ، 158 ، 153 ، 4/147 توریب ،) پاـچ  ، ) خـیراتلا یف  لـماکلا 

خیرات یفوتـسم ، هّللادمح  469 ؛ ، 467 2/461،2 یبوقعی ، خـیرات  یبوـقعی ، و 440 ؛  422 ، 418 ، 404 ، 401-2/2 بهذـلا ، جورم 
یلعنیـسح نـینچمه  443-433 و  لاوـطلا ، راـبخا  يروـنید ، ص1-300 ؛ يرخف ، خــیرات  یقطقط ، نــبا  311 ؛ ص205 ، هدـیزگرب ،

.متسیب مهدزاود و  لصف  هیبوعش ، تضهن  نحتمم ،
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هیلع داوج  ترضح  مالسلا ، هیلع  ماما  دنزرف  اب  شرتخد  یـسایس  جاودزا  هلمج  زا  دز ، نامیپ  نیا  ماکحتـسا  يارب  يرگید  تامادقا  هب 
تفرگ و تروص  دیدش  راشف  ریز  دنسیون ، یم  عبانم  هک  نانچمه  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  يوس  زا  يدهعتیالو  شریذپ  مالـسلا . 

هناتخبـشوخ هک  يدهعتیالو -  همان  نامیپ  نتم  زا  هارکا  نیا  هک  نانچ  .تفریذپ  ار  نآ  دـش  يدـج  نومأم  ياهدـیدهت  هک  ینامز  ماما 
ات تفرگ  میمصت  دش ، يدهعتیالو  شریذپ  هب  راچان  ترـضح  هک  یماگنه  لاح  ره  رد  .دیآ  یمرب  تسا -  دوجوم  یخیرات  عبانم  رد 
يو تخادنا و  تشحو  هب  ار  نومأم  ماجنارـس  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تامادقا  یلو  دـنک  یـشالتم  نورد  زا  ار  یـسابع  تموکح 

(1) .تفرگ مالسلا  هیلع  ماما  نتشک  هب  میمصت 

.تخادرپ میهاوخ  يدهعتیالو  حارط  هرابرد  یتاظحالم  هب  ورم  رد  يدهعتیالو  يارجام  حرط  زا  لبق 

يدهعتیالو

يدهعتیالو حارط 

نوچ هک  تسا  نیا  روهشم  دنا و  هتـسناد  نیتسایرلاوذ  لهـس  نب  لضف  بناج  زا  ار  يدهعتیالو  هیلّوا  هشیدنا  حرط و  ناخّروم  یـضعب 
هک نانچمه  دـنک  لقتنم  نایولع  هب  نایـسابع  زا  ار  تموکح  تشاد  دـصق  ور  نیا  زا  دوب  لـیامتم  ناـیولع  هب  تبـسن  لهـس  نب  لـضف 

ناسارخ رابخا  باتک  رد  یمالس  دمحا  نب  نیـسح  یلعوبا  .درپس  سابع  ینب  هب  تفرگ و  هیما  ینب  زا  ار  تموکح  یناسارخ  ملـسموبا 
: دسیون یم 

هب هلیبق  کی  زا  ار  تفالخ  ملسموبا  تفگ : رفن  کی  تسا ؟ هنوگچ  دوش  هسیاقم  رگا  یناسارخ  ملسموبا  راک  اب  نم  راک  تفگ : لضف 
ود نیا  هک  یناد  یم  تدوـخ  و  نومأـم ) هب  نـیما  زا   ) يدرک لـقتنم  رگید  ردارب  هـب  يردارب  زا  وـت  یلو  درک ، لـقتنم  رگید  يا  هلیبـق 

لاقتنا رگید  يا  هلیبق  هب  هلیبق  کی  زا  مه  نم  تفگ : لضف  .دراد  قرف  مه  اب  ردقچ 

ص:156

، هدرـشف نتم  ماما  نیمتـشه  یـسایس  یناگدنز  یلماع ، یـضترم  رفعج  هب : دـینک  هاگن  مالـسلا  هیلع  ماما  تامادـقا  زا  عالطا  تهج  - 1
ص166-188.
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ردارب تعیب  نومأم  تهج  نیمه  هب  دنک و  دوخ  دهعیلو  ار  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ات  تشاداو  ار  نومأم  دعب  .داد  مهاوخ 
(1) .درک تعیب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  اب  درب و  نیب  زا  ار  نم�وم »  » دوخ

رد يو  هک  ير�وم  شقن  مالـسلا و  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  يدهعتیالو  حرط  زا  لهـس  نب  لضف  فدـه  هزیگنا و  زا  رظن  عطق 
هک ینامز  ینارحب ، یطیارش  رد  عوضوم  نیا  دوب ، نومأم  صخـش  يدهعتیالو  يارجام  هیلوا  حارط  هک  تفگ  دیاب  تشاد ، ارجام  نیا 

هک يا  هنوگ  هب  درک و  روطخ  وا  رکف  هب  دوب  هدش  دیماان  ًالماک  نیما  اب  هزرابم  رد  نومأم 

دنوادخ هک  یلحم  هب  ار  تفالخ  مدش  هدوسآ  مردارب  دّـمحم  تسد  زا  رگا  مدوب  هدرک  دـهع  دوخ  يادـخ  اب  ، » دـهد یم  حرـش  دوخ 
(2)« .منادرگرب هداد  رارق 

هشیدنا دوب و  مدقشیپ  هراب  نیا  رد  نومأم  دریگ ، تسد  هب  ار  لمع  نیا  راکتبا  دشاب  هتـساوخ  لهـس  نب  لضف  هک  نآ  زا  شیپ  نیاربانب 
ایآ هک  ل�وس  نیا  ربارب  رد  دوخ  نومأم  .دوب  هدـنارذگ  رـس  زا  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  نادـناخ  هب  يدـهعتیالو  ای  تفـالخ و  يراذـگاو 

خساپ نمض  تسا  هدوب  لهس  نب  لضف  ریبدت  زا  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  اب  تعیب 

ص:157

.130-12/131 راونالاراحب ، یسلجم ، - 1
لهـس نب  لضف  تیـصخش  هراـبرد  . 12/126 راونـالاراحب ، یـسلجم ، 2/386 ؛ مالـسلا ، هیلع  اـضرلا  راـبخا  نوـیع  قودـص ، خیـش  - 2

هب تبحم  ببـس  هب  يو  دسیون : یم  هک  تسا  یناخّروم  هلمج  زا  ینامرک ، یـشنم  .دنهد  یم  هئارا  یفلتخم  داضتم و  ياهلقن  ناخّروم 
کی ناونع  هب  لهـس  نب  لضف  زا  يددـعتم ، عبانم  رد  .دـش  دیهـش  مامح  رد  داد و  مکح  وا  لتق  هب  نومأم  سیو ، هط  لآ  تیب و  لـها 

زا رتـشیب  عـالطا  تهج  .تسا  هدوب  دوخ  يارب  توعد  تردـق و  نتفرگ  تسد  رد  هشیدـنا  رد  هک  دوـش  یم  هدرب  ماـن  بلط  هاـج  درف 
یشنم نیدلارصان  هب : .ك.ر  وا ، اب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ياهتفلاخم  يدهعتیالو و  يارجام  رد  وا  شقن  لهـس و  نب  لضف  تیـصخش 

، یقهیب لضفلاوبا  12/339 ؛ دادغب ، خیرات  يدادـغب ، بیطخ  ص18 ؛ ءارزو ، خـیرات  رد  رابخالا  مئاطل  نم  راحـسالا  مئاسن  یناـمرک ،
، یناهفـصالا نیــسحلا  نبدّـمحم  143 ؛ ص63 ، هدــیکم ، نیــسحلادبع  هـمجرت  ناـیکمرب ، ادوـب ، نیــسول  1/190 ؛ یقهیب ، خــیرات 
، قودص خیش  460 ؛ ، 48 ، 44-3/5 افـصلا ، هضور  خیرات  دـناوخریم ، 5/354 ؛ مـالعالا ، یلکرز ، 111 ؛ ص48-61 ، هرازولاروتسد ،

رقابالم ص301 ؛ يرخف ، خـیرات  یقطقط ، نبا  2/469 ؛ یبوقعی ، خـیرات  یبوقعی ، 391 ؛ ، 380-2/1 مالـسلا ، هیلع  اضرلا  راـبخا  نویع 
، يدوعسم 87 ؛ ، 66 ، 3/65 همئـالا ، هفرعم  یف  همغلا  فشک  یلبرا ، 401 ؛ ، 386 ، 134 ، 132 ، 126 ، 120/124 راونالاراحب ، یسلجم ،

3/478 و 493. فجن ،) پاچ  ، ) بقانملا بوشآرهش ، نبا  ص7-396 ؛ هیصولا ، تابثا 
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نم هب  مردارب  نیما  دّـمحم  نوچ  : » دـیوگ یم  نخـس  درک  ذاختا  ار  میمـصت  نیا  نآ  رد  هک  یتیعقوم  طیارـش و  زا  ل�وس ، نیا  هب  قیقد 
دیقم ارم  هک  دومن  رما  وا  هب  درک و  رکشل  ریما  ار  ناهام  نب  یسیع   (1)، مدرک عانتما  ابا و  نتفر  زا  نم  دناوخ و  دوخ  دزن  ارم  تشون و 

مداتـسرف نآ  عباوت  نامرک و  ناتـسیس و  بناج  هب  ار  نیعا  نب  همثره  دیـسر ، نم  هب  ربخ  نیا  نوچ  .دهن  مندرگ  رد  هعماج  لغ  دنک و 
کی رب  درک و  جورخ  زین  ریرـسلا  بحاص  دروخ و  تسکـش  دربن و  شیپ  زا  يراـک  همثره  یلو  ناـهام ) نب  یـسیع  اـب  هلباـقم  يارب  )

نیا رد  مدـید  داد ، خر  نم  يارب  عیاقو  هنوگ  نیا  نوچ  .دـش  دراو  نم  رب  هتفه  کـی  رد  اـهنیا  همه  درک و  هبلغ  ناـسارخ  رهـش  فرط 
هب هک  یلام  تردق  هن  مراد و  یعافد  يورین  هن  تیعضو 

.مورب لباک  کلم  هب  هک  مدرک  دصق  مدید و  ناساره  ناسرت و  همه  ار  دوخ  نایرکشل  هاپـس و  نارـس  منک و  ییارآرکـشل  نآ  هلیـسو 
تـسد هب  ارم  وا  دـهد  وا  هب  يدایز  لام  نیما  دـمحم  مردارب )  ) نوچ تسا و  رفاک  يدرم  لـباک  ناطلـس  هک  مدیـشیدنا  دوخ  دزن  دـعب 

تناعتـسا روما  هنوگ  نیا  رب  ادـخ  زا  منک و  هبوت  ادـخ  يوس  هب  دوخ  ناهانگ  زا  هک  متفاین  نیا  زا  رتهب  یهار  سپ  .دراپـس  یم  دـمحم 
نآ رد  مدرازگ و  زامن  تعکر  راهچ  مدیـشوپ و  دیفـس  هماج  ود  دننک و  هزیکاپ  ار  هناخ  نیا  مدرک  رما  سپ  .مرب  هانپ  ادخ  هب  میوج و 
ادخ اب   (2) تـسرد تسار و  دصق  هب  مدرب و  وا  هب  هانپ  مدناوخ و  ار  ادخ  مدـناوخ و  متـشاد ، ظفح  نآرق  زا  هچنآ  زامن  تعکر  راهچ 
رما نیا  دنک ، تیافک  تخـس  روما  نیا  ّرـش  زا  ارم  دناشکب و  نم  يوس  هب  ار  تفالخ )  ) رما نیا  ادخ  رگا  هک  مدرک  یمکحم  هدـهاعم 

رهاط تفرگ و  تّوق  نم  بلق  نآ  زا  سپ   (3)، تسا هداد  رارق  ادخ  هک  مهد  رارق  ییاج  رد  ار  تفالخ ) )

ص:158

دوب يا  همان  ًارهاظ  عوضوم  نیا  دـهد ، يرای  یتموکح  روما  رد  ار  يو  ددرگزاب و  دادـغب  هب  تساوخ  نومأم  زا  يا  همان  یط  نیما  - 1
ار وا  هلیسو  نیدب  دریگب و  نومأم  زا  ار  تردق  هک  دوب  نیا  نیما  دصق  عقاو  رد  اما  تشون ، نومأم  هب  شناگداتسرف  هارمه  هب  نیما  هک 
زا ار  وا  لهس  نب  لضف  درک ، تروشم  لهـس  نب  لضف  اب  نومأم  هک  یماگنه  .دنک و ...  رود  تفالخ  یقرـش  ورملق  رد  شنایهاپـس  زا 

انتما زا  هک  نیما  .داد  نیما  رب  يزوریپ  هدعو  وا  هب  دوب و  هدـش  یحارط  دادـغب  رد  هک  درک  یتارطاخم  هجوتم  ار  يو  تشادزاب و  نتفر 
.443-5 لاوطلا ، رابخا  يرونید ، هب : .ك.ر  درک و ...  رومأم  دادغب  هب  يو  ندنادرگزاب  يارب  ار  ناهام  نب  یسیع  دش  نارگن  نومأم 

.12/126 راونالاراحب ، هب : .ك.ر  كاپ .» تین  اب  - » 2
رارق دنوادخ  هک  یلحم  هب  ار  تفالخ  دش  لح  نم  تالکشم  مدش و  هدوسآ  مردارب  دّمحم  متس  زا  دیسر و  نم  هب  تموکح  رگا  - » 3

.12/126 راونالاراحب ، هب : .ك.ر  .منادرگرب » هداد 

ورم ات  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترجه  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comيایفارغج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 184 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2968/AKS BARNAMEH/#content_note_158_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2968/AKS BARNAMEH/#content_note_158_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2968/AKS BARNAMEH/#content_note_158_3
http://www.ghaemiyeh.com


يوجگنج يوس  هب  ار  نیعا  نب  همثره  دش و  نامه  دوشب  دـیاب  هچنآ  مداتـسرف و  ناهام ، نب  یـسیع  نب  یلع  يوس  هب  ار  نینیمیلاوذ ) )
نم يارب  زا  دـیناشک و  نم  يوس  هب  ار  تفالخ  رما  ملاع  دـنوادخ  ...و  .تشکب  ار  وا  هتفاـی و  رفظ  وا  رب  مدـینادرگزاب ، نیما )  ) دّـمحم
دهع دوخ  يادخ  اب  هچنآ  هب  منک  افو  مراد  تسود  مدرک ، دـهع  وا  اب  نم  هچنآ  هب  درک  افو  یلاعت  دـنوادخ  نوچ  سپ  تفای  رارقتـسا 

وا مدرک و  راذگاو  وا  هب  ار  تفالخ  رما  سپ  مدیدن ، مالسلا  هیلع  اضرلا  نسحلاوبا  ترضح  زا  رما  نیا  هب  رتراوازس  ار  یـسک  مدرک و 
(1) «. يدهعتیالو هب  وا  بصن  ببس  دوب  نیا  ار و  يدهعیلو  رگم  درکن  لوبق 

نیا رد  وا  داهنشیپ  دنهد ، تبـسن  لهـس  نب  لضف  هب  ار  يدهعتیالو  هیلّوا  حرط  ناخّروم  زا  يرایـسب  هدش  بجوم  هک  یلماوع  زا  یکی 
(2) .تسا نآ  يروآدای  زین  هراب و 

نتفرگ تعیب  ندرک و  محر  هلص  اب  شلوسر ، ادخ و  هب  دیوج  برقت  هک  درک  داهنشیپ  نومأم  هب  لهس  نب  لضف  تسا  هدمآ  نویع  رد 
(3)  ... مالسلا هیلع  اضر  ترضح  يارب 

اب ار  رما  نیا  رد  يو  ششوک  دوب و  هتسب  دوخ  يادخ  اب  نومأم  هک  يدهع  يروآدای  رد  ار  لهس  نب  لضف  شقن  زین  یقهیب  لضفلاوبا 
: دنک یم  لقن  يرتشیب  تایئزج 

رد  ) نم دهـشم  هب  يدوب  هدرک  رذـن  تفگ : ار  نومأم  .درآ  نایولع  هب  دـنادرگب و  نایـسابع  زا  تفـالخ  هک  تساوخ  لهـس  نب  لـضف 
و ینک ، نایولع  زا  دـهعیلو  يدرگ ، تفیلخ  دـنک و  تیافک  تردارب  لغـش  یلاعت  دزیا  رگا  هک  يدوب  هدروخ  دـنگوس  و  نم ) روضح 

دهعیلو ار  سک  مادـک  دـمآ ، باوص  تخـس  تفگ : نومأم  دـنامن ...) رادـیاپ  نایولع  رد  تفالخ  هچ  رگا   ) دـنامن ناشیا  رب  دـنچ  ره 
«(4) ...دشاب یم  مالسلا  هیلع  لوسرلا ، هنیدم  هب  تسا و  راگزور  ماما  هک  اضرلا  یسوم  نب  یلع  تفگ  مینک ،؟

تفالخ داهنشیپ 

ص:159

نیا ییاهتوافت  اب  راونالاراحب  رد  یـسلجم  داشرالا و  رد  دـیفم  خیـش  . 391-2/2 مالـسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، خیـش  - 1
.124-12/6 راونالاراحب ، یسلجم ، هب : دینک  هاگن  .دنا  هدرک  لقن  ار  هتفگ 

.462-2/5 یبوقعی ، خیرات  یبوقعی ، - 2
.12/120 راونالاراحب ، یسلجم ، ، 2/386 مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، خیش  - 3

.6/191 یقهیب ، خیرات  یقهیب ، لضفلاوبا  - 4
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مالـسلا هیلع  اضر  ترـضح  هب  نومأم  يوس  زا  ار  يا  همان  مداخ  رـسای  كاحـض و  یبا  نبءاـجر  هک  یناـمز  هنیدـم  هب  میدرگ  یمزاـب 
داـمتعا و بلج  رد  یعـس  یـصاخ  تفاـطل  اـب  دوب و  هدرک  يدـهعتیالو  شریذـپ  تساوخرد  ترـضح  زا  هماـن  رد  وا  .دـندرک  میلـست 

(1) .دوش ورم  رد  نومأم  رقم  راپسهر  هتشاذگن  نیمز  رب  ار  همان  دوب  هتساوخ  ترضح  زا  هدومن و  مالسلا  هیلع  ماما  نانیمطا 

طبـض ناخّروم  زا  يرایـسب  ار  عوضوم  نیا  .درک  تفالخ  داهنـشیپ  ترـضح  نآ  هب  ادتبا  نومأم  دـش  ورم  دراو  ترـضح  هک  یماگنه 
، مالسلا هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  .دنا  هدرک 

: دنسیون یم  يوره  تلصوبا  زا  لقن  هب  هک  دنتسه  یعبانم  هلمج  زا  نیظعاولا  هضور  بوشآرهش و  نبا  بقانملا 

زا ار  وـت  میب  تداـبع و  ییاـسراپ و  ملع و  لـضف و  نم  ادـخ  لوـسر  رـسپ  يا  تفگ : مالـسلا  هیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  هب  نومأـم 
يادخ تیدوبع  یگدنب و  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  .منیب  یم  رتراوازـس  دوخ  زا  تفالخ  يارب  ار  وت  متـسناد و  دـنوادخ 
اهتمینغ هب  ناهانگ  زا  زیهرپ  اب  موش و  راگتـسر  منامب و  ظوفحم  ناهج  نیا  رـش  زا  مراد  دـیما  ییاسراپ  اب  منک و  یم  راختفا  ّلـجوّزع 

تفگ نومأم  .مبای  دنلب  یماقم  ادخ  دزن  ینتورف  اب  مسر و 

هیلع اـضر  ترـضح  .منک  تعیب  وت  اـب  مهد و  رارق  وـت  يارب  ار  نآ  منک و  لزع  تفـالخ  زا  ار  دوـخ  هک  منیب  یم  تحلـصم  نینچ  نم 
تماق رب  دنوادخ  هک  ار  يا  هماج  تسین  اور  تسا ، هداد  رارق  وت  يارب  ار  نآ  دنوادخ  تسا و  وت  قح  تفالخ  نیا  رگا  دومرف : مالسلا 

.یـشخب یم  نم  هب  هنوگچ  تسین  وت  زا  هک  يزیچ  تسا  وـت  ریغ  زا  تفـالخ  رگا  ینک و  يرگید  نت  رب  يروآ و  نوریب  هدـناشوپ  وـت 
دوخ لیم  هب  ار  راک  نیا  دومرف : ترـضح  .يریذـپب  ار  راک  نیا  دـیاب  تسین و  يا  هراچ  وت  يارب  ادـخ  لوسر  رـسپ  يا  تفگ : نومأـم 

مهاوخن ماجنا  زگره 

ص:160

نتم ماما ، نیمتشه  یسایس  یناگدنز  یملاع ، یضترم  رفعج  دّیس  .دوب  هدش  هتـشون  لهـس  نب  لضف  طسوت  همان  هک  تسا  روهـشم  - 1
ترـضح نآ  يارب  يو  ات  دـیایب ، ورم  هب  هک  تشون  همان  ماما  هب  نومأـم  دـسیون : یم  هیـصولا  تاـبثا  رد  يدوعـسم ، ص132 ؛ هدرشف ،

تابثا يدوعـسم ، .دوش  جراـخ  هنیدـم ) زا   ) هک داد  مسق  ار  وا  تشون و  هماـن  راـب  نیمود  يارب  نومأـم  درکن  لوبق  ماـما  دریگب ، تعیب 
ص394. یفجن ،) داوجدمحم  همجرت   ) هیصولا
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(1) .داد

نومأم ششوک  دنسیون : یم  یخیرات  عبانم  درک ، تفلاخم  یتخسب  نومأم  داهنـشیپ  ربارب  رد  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما 
زا مالسلا  هیلع  ماما  دوجو  نیا  اب   (2) .تفای همادا  اهتدم 

، دش دیماان  نومأم  نوچ  نآ  زا  سپ  درک و  عانتما  تّدشب  نومأم  داهنشیپ  نتفریذپ 

: دیوگ یم  دوخ  تیاور  همادا  رد  يوره  تلصوبا  .درک  حرط  ار  يدهعتیالو  داهنشیپ 

وت زا  نم  زا  سپ  تفالخ  ات  شاب  نم  دـهعیلو  يرادـن ، شوخ  دوخ  اب  ارم  ندرک  تعیب  يریذـپ و  یمن  ار  تفالخ  رگا  تفگ : نومأـم 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نین�وملاریما  زا  شناکاین  زا  مردپ  دـنگوس ، ادـخ  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  .دـشاب 
رد مور  یم  دـش ، مهاوخ  مومـسم  هنامولظم  رهز ، اب  هک  یلاـح  رد  مور  یم  ناـهج  نیا  زا  نومأـم )  ) وت زا  شیپ  نم  هک  درک  ثیدـح 

.دش مهاوخ  هدرپس  كاخ  هب  دیشرلا  نوراه  رانک  تبرغ  نیمزرس  رد  دنیرگ و  یم  نم  رب  نیمز  نامسآ و  ناگتشرف  هک  یلاح 

؟ دشاب هتشاد  ار  امـش  رازآ  ناوت  ای  دشکب  ار  امـش  ما  هدنز  نم  ات  دناوت  یم  یـسک  هچ  ادخ ، لوسر  رـسپ  يا  تفگ  تسیرگ و  نومأم 
نیا اـب  ادـخ ، لوسر  رـسپ  يا  تفگ : نومأـم  .تشک  دـهاوخ  ارم  یـسک  هچ  میوگ  یم  میوگب ، مهاوخب  رگا  اـنامه  دومرف : ترـضح 
ماما ییاسراپ ؟ ایند  رد  دـنیوگب  مدرم  ات  ینکن  لوبق  ار  يدـهعتیالو  ای  تفالخ و  يرادرب و  دوخ  شود  زا  ار  راـب  یهاوخ  یم  راـتفگ 

یهگناو .منک  یمن  ییاسراپ  ایند ، يارب  نم  ما و  هتفگن  غورد  چیه  هدیرفآ  میادخ  هک  یتقو  زا  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع 
رگا دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مهاوخ ؟ یم  هچ  تفگ : نومأم  .یهاوخ  یم  هچ  يا و  هدرک  هدارا  هچ  وت  هک  مناد  یم 

هک دوبن  نینچ  دـنیوگب ، مدرم  يراد  نآ  دـصق  دومرف : ماما  .دوب  دـهاوخ  ناما  وت  يارب  يرآ  تفگ : نومأـم  متـسه ؟ ناـما  رد  میوگب 
هکلب دشاب ، تبغر  یب  ایند  هب  یسوم  نب  یلع 

ص:161

، بقانملا بوشآرهـش ، نبا  367 ؛ نیظعاولا ، هضور  يروباـشین ، لاـتف  2/379 ؛ مالـسلا ، هیلع  اضرلا  راـبخا  نویع  قودـص ، خیـش  - 1
،ص192-3. هعیشلا هقیدح  یلیبدرا ، سدقم  12/120 ؛ راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  الم  ، 4/363

.تفای همادا  ورم  رد  يدـهعتیالو  تفالخ و  شریذـپ  هب  ماما  ندرک  راداو  يارب  نومأم  شالت  هام  ود  ات  دنـسیون : یم  عباـنم  یخرب  - 2
ار تراما  تفالخ و  بانج  نآ  هب  نومأـم  .دـندروآ  ورم  هب  سراـف  زاوها و  هرـصب و  زا  ار  باـنج  نآ  دـسیون : یم  زین  قودـص  خـیش 

رابخا نویع  قودص ، خیـش  .تفای  نایرج  رایـسب  ياهوگتفگ  هام  ود  ات  باب  نیا  رد  درک و  عانتما  مالـسلا  هیلع  ترـضح  .درک  هضرع 
.2/389 مالسلا ، هیلع  اضرلا 
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هراومه تفگ : دش و  نیگمشخ  تخس  نومأم  .تفریذپ  تفالخ  عمط  هب  ار  يدهعیلو  هنوگچ  دینیبب  نونکا  .تشادن  تبغر  وا  هب  ایند 
ار يدـهعتیالو  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  ینیب  یم  ناما  رد  ار  دوخ  نم  مشخ  زا  ییوگ و  یم  نخـس  نم  اب  مراد  شوخان  هک  ییاهزیچ  زا 

.دز مهاوخ  ار  تندرگ  يریذپن  مه  زاب  رگا  منک و  یم  روبجم  نآ  رب  ار  وت  يریذپن 

یم هک  تسا  نینچ  رگا  منکفا  تکاله  هب  شیوخ  تسد  هب  ار  دوخ  هک  هدومرف  عنم  ارم  دـنوادخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
مهرب ار  یمـسر  چـیه  منکن و  لزع  يراک  زا  مرامگن و  يراـک  هب  ار  سک  چـیه  هک  نآ  طرـش  هب  مریذـپ ، یم  یهاوخ  هچنآ  ییوگ ،
(1) .درامگ يدهعیلو  هب  ناشیا  تهارک  دوجو  اب  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  تفریذپ و  وا  .منک  ییامنهار  رود  زا  طقف  منزن و 

تفلاخم هاوگ  رابخا  نیا  یناوارف  هدش ، تبث  ترـضح  يوس  زا  يدهعتیالو  نتفریذپن  اب  هطبار  رد  يدایز  ياهـشرازگ  ربتعم  عبانم  رد 
نب یلع  دسیون : یم  هیـصولا ، تابثا  رد  يدوعـسم  .تسا  يدهعتیالو  هلأسم  حرط  زا  نومأم  فادـها  اب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  دـیدش 

، ینایفـس جورخ  زا  لبق  رفن  تسیب  هک  هاـگ  هک  نآ  رگم  تفرگ ، دـهاوخن  رارق  اـم  نادـناخ  رد  تفـالخ  دومرف : نومأـم ) هب   ) یـسوم
زا دعب  تفالخ  دش  رارق  وگتفگ  یتدم  زا  سپ  دومن ، عانتما  تفلاخم و  تدـشب  ترـضح  نآ  درک و  رارـصا  نومأم  .دـننک  تموکح 

(2) .دشاب وا  رایتخا  رد  نومأم 

حرط رد  دوخ  هک  نومأم  ریزو  نیتسایرلاوذ »  » لهس نب  لضف  هک  دوب  يّدج  يردق  هب  يدهعتیالو  شریذپ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  عانتما 
: تفگ مدرم  زا  یهورگ  هب  باطخ  تشاد  ییازسب  شقن  يدهعتیالو  هلأسم 

: تفگ یـسوم  نب  یلع  هب  نومأم )  ) نین�وملاریما مدید  تفگ : يدید ؟ هچ  هّللا » کحلـصا  : » دـنتفگ منیب ، یم  يزیمآ  تفگـش  رما  هچ 
هب یسوم  نب  یلع  یلو  منک  خسف  تفالخ  زا  ار  دوخ  مراذگ و  وت  ندرگ  رد  ار  تفالخ  هک  مناد  یم  تحلصم  نینچ  نم 

ص:162

دنسم يدراطع ، ص8-367 ؛ نیظعاولا ، هضور  يروباشین ، لاـتف  390 ؛ ، 2/379 مالـسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودـص ، خیـش  - 1
، یـسلجم رقابدّـمحم  الم  3/2-471 ؛ فـجن ، پاـچ  بلاـط  یبا  لآ  بقاـنم  بوشآرهـش ، نـبا  مالـسلا 1/8-66 ؛ هیلع  اـضرلا  ماـمالا 

12/117 و 120. راونالاراحب ،
ص 357؛ هبیغلا ، باتک  تنیز ، یبا  نبا  اب  دـینک  هسیاـقم  زین  و  ص396-7 . یفجن ، داوجدمحم  همجرت  هیصولا  تابثا  يدوعـسم ، - 2

ص403. یئبمب ،) پاچ   ) هّدوملا عیبانی  يدنبشقن ،
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رما مدیدن  ار  یسک  نم  زگره  تسین و  راک  نیا  تردق  ناوت و  ارم  هّللا » هّللا  : » تفگ نومأم 

نب یلع  دـنک و  یم  هضرع  یـسوم  نبا  یلع  هب  دریگ و  یم  هراـنک  نآ  زا  هک  اریز  دـنک ، نومأـم  نین�وـملاریما  زا  رتعیاـض  ار  تفـالخ 
(1) .دنک یم  عانتما  نآ  زا  دراذگ و  یماو  ار  نآ  یسوم 

نآ زا  ار  يدهعتیالو  شریذپ  تلع  هک  هفرع  نبدمحم  زا  لقن  هب  قودص  خیش 

: دومرف ترضح  دسیون  یم  هدیسرپ  ترضح 

؟(2) دوش اروش  رد  لخاد  هک  تشاداو  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نین�وملاریما  مّدج  زیچ  هچ 

ماما هرظانم  همادا  رد  داشرالا  رد  دیفم  خیش  نیظعاولا و  هضور  رد  يروباشین  لاتف 

داد رارق  اروش  ياضعا  ار  نت  شـش  باطخ  نبرمع  تفگ : ترـضح  نآ  عانتما  زا  دعب  نومأم  دنیازفا : یم  نومأم  اب  مالـسلا  هیلع  اضر 
يا هراچ  زین  وت  نونکا  .دوش  هدز  شندرگ  دـنک  تفلاخم  ناشیا  زا  کی  ره  درک  مکح  دوب و  نین�وملاریما  تّدـج  ناشیا  زا  یکی  هک 

(3) ...منیب یمن  نآ  زا  يزیرگ  هار  چیه  يریذپب و  مهاوخ  یم  وت  زا  هچنآ  دیاب  يرادن و 

يدهعتیالو مسارم 

ناهدـنامرف یتموکح ، نارازگراک  نایلاو ، یمـسارم  یط  نومأم  تفریذـپ ، ار  يدـهعتیالو  رابجا  هب  ترـضح  هکنآ  زا  دـعب  ماـجنارس 
اضر ترضح  .داد  تعیب  روتـسد  سابع  شدنزرف  هب  ادتبا  نومأم  .دننک  تعیب  ترـضح  اب  ات  درک  عمج  ار  ناگرزب  نایـضاق و  رکـشل ،
تفگ نومأم  .دوب  مدرم  يور  شیپ  نآ  فک  شدوخ و  هرهچ  لباقم  نآ  تشپ  هک  يا  هنوگ  هب  درک  دنلب  ار  دوخ  تسد  مالـسلا  هیلع 
نومأم رسپ  سابع  درک و  یم  تعیب  نینچ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف  ترـضح  .نک  زارد  تعیب  يارب  ار  دوخ  تسد 

هنوگ نامه  زین  مدرم  تفرگ و  رارق  وا  تسد  يور  رب  ترضح  نآ  تسد  هک  درک  تعیب  نانچ 

ص:163

، داشرالا دیفم ، خیش  ص70-369 ؛ نیظعاولا ، هضور  يروباشین ، لاتف  2/1-381 ؛ مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، خیـش  - 1
، بوشآرهش نبا  ص384 ؛ هّدوملا ، عیبانی  یخلب ، يردنلق  دعب ؛ هب   12/116 راونالاراحب ، یسلجم ، ص251 ؛ یتالحم ، یلوسر  همجرت 
-3/6 همئـالا ، هفرعم  یف  همغلا  فشک  یلبرا ، ،1/263 ؛ عیارشلا للع  قودص ، خیـش  1/489 ؛ یفاـک ، لوصا  ینیلک ، 4/363 ؛ بقانملا ،

.1/69 مالسلا ، هیلع  اضرلا  مامالا  دنسم  يدراطع ، 87 ؛ ، 65
.2/380 مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، خیش  - 2

ص291. داشرالا ، دیفم ، خیش  ص370 ؛ نیظعاولا ، هضور  يروباشین ، لاتف  - 3
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هیلع ماما  زا  نومأم  هاـگنآ   (1) .دنداد نخـس  داد  نومأم  مادقا  ترـضح و  نآ  لیاضف  رد  نارونخـس  نارعاش و  سپـس  .دندرک  تعیب 
، دیوگب نخس  مدرم  يارب  ات  تساوخ  مالسلا 

میراد و یقوقح  امش  ندرگ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ببـس  هب  ام  انامه  دومرف : دنوادخ ، شیاین  دمح و  زا  سپ  ترـضح 
بجاو ام  رب  زین  امـش  قوقح  يادا  دیزادرپب  ار  قوقح  نآ  امـش  هاگ  ره  تسا  یقوقح  ام  ندرگ  رب  دیترـضح  نآ  تما  هک  زین  ار  امش 

(2) .دوش یم 

یـسیع دـندوب : بّصعتم  نایـساّبع  زا  نت  هس  دـندشن ، مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  اـب  تعیب  هب  رـضاح  ورم  رد  هـک  یناـسک  هـلمج  زا 
(4) .دندش هدنکفا  نادنز  هب  نومأم  روتسد  هب  هک  سنویوبا  نارمع و  یبا  نب  یلع   (3)، يدولج

ص:164

هیلع اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  حدـم  رد  يدـهعتیالو  سلجم  رد  هک  دـندوب  ینارعاش  هلمج  زا  ساون  یبا  یعازخ و  لـبعد  - 1
هب دینک  هاگن  نینچمه  . 381-1/3 مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  هب : .ك.ر  اهنآ  دیاصق  زا  عالطا  تهج  .دندورـس  هدیـصق  مالـسلا 

هـضور يروباشین ، لاـتف  ،ص643 ؛ هعیـشلا هقیدـح  یلیبدرا ، یـسدقم  ص140 ؛ مالـسلا ، هـیلع  اـضر  ماـما  راـثآ  راـبخا و  يدراـطع ،
وترپ مالسالا  یحض  نیما ، دمحا  دعب ؛ هب   10/116 راونالا ، راحب  یسلجم ، 293 ؛ ص290 ، داشرالا ، دیفم ، خیش  ص373 ؛ نیظعاولا ،

مـساقلاوبا همجرت  برع ، خـیرات  یتح ، پیلف  519 ؛ ،ص219 ، ناریا خیرات  يزار ، هّللادـبع  2/2-170 ؛ یلیلخ ، سابع  همجرت  مالـسا ،
، فلسلا براجت  یناوجخن ، ص522 ؛ ءارعشلا ، تاقبط  يرونید ، هبیتق  نبا  125 ؛ ، 1/75 مالسالا ، یحض  نیما ، دمحا  1/383 ؛ هدنیاپ ،

.268 ص266 ، تسرهفلا ، میدن ، نبا  484 ؛ ، 155 ، 137 ، 2/68 هعیش ، رد  بالقنا  تایبدا  دنو ، هنییآ  قداص  172 ؛ ص142 ،
نویع زین  و  ص375 . نیبلاطلا ، لتاقم  یناهفصا ، جرفلاوبا  .تفگن  ینخس  رگید  نیا  زج  ترضح  دسیون : یم  یناهفـصا  جرفلاوبا  - 2

ص371. نیظعاولا ، هضور  يروباشین ، لاتف  ص290 ؛ داشرالا ، دیفم ، خیش  2/385 ؛ مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا 
رومأم ار  يدولج »  » ورم هب  هنیدم  زا  ترـضح  تمیزع  يارب  نومأم  دسیون : یم  هک  داشرالا ، رد  دیفم  خیـش  هتفگ  اب  دینک  هسیاقم  - 3

.2/250 داشرالا ، دیفم ، خیش  .دوب  هدرک 
يارب ترـضح  باختنا  هب  تبـسن  نومأم  مادقا  هب  شنکاو  رد  تفلاخم  زا  یجوم  بّصعتم  نایـسابع  نایم  رد  نت  هس  نیا  رب  هوالع  - 4
رفعج نب  لیعامـسا  نومأـم  لـماع  هرـصب  رد  نینچمه  دـش و  يدـهم  میهاربا  اـب  تعیب  هب  رجنم  هک  تساـخرب  دادـغب  رد  يدـهعتیالو 

تراجت یناوجخن ، ص301 ؛ يرخف ، خـیرات  یقطقط ، نبا  هب : دـینک  هاگن  عالطا  تهج  .دز  شروش  هب  رـس  یمـشاه  یلع  نب  نامیلس 
5/8-137؛ توریب ،) پاـچ   ) يربـط خـیرات  يربـط ، ریرج  4/162 ؛ توریب ، پاـچ  خـیراتلا  یف  لـماکلا  ریثا ، نـبا  ص158 ؛ فلسلا ،

خیرات طاـیخ ، نبا  ص85 ؛ ل�وسلا ، بلاـطم  هحلط ، نبا  ص200 ؛ صاوخلا ، هرکذـت  يزوج ، نبا  2/441 ؛ بهذلا ، جورم  يدوعـسم ،
خیرات یلـصوم ، ایرکز  2/432 ؛ نایعالا ، تاـیفو  ناـکلخ ، نبا  دـعب ؛ هب  ص371  نیظعاولا ، هضور  يروباـشین ، لاـتف  2/508 ؛ هفیلخ ،

.4/318 يدرو ، نبا  خیرات  يدرو ، نبا  ص341 ؛ لصوملا ،
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مان هب  داد  روتسد  (1) و  دناوخ اضر »  » ار ترضح  نومأم  هک  دوب  سلجم  نیمه  رد 

راعـش هک  ار  هایـس  سابل  هک  داد  روتـسد  هاگنآ  .دـنناوخب  هبطخ  ربانم  رد  وا  مان  هب  تابـصق  دالب و  یمامت  رد  دـننز و  هکـس  ترـضح 
ترـضح جـیوزت  هب  ار  بیبـح » ما   » شرتـخد .دـننک و  نت  رب  ناـیولع  مسر  هب  ار   (2) زبس ساـبل  دـنروآ و  نوریب  نت  زا  دوب  نایـسابع 

هیلع یلع  نبدّمحم  دقع  هب  ار  لضف » ما   » شرگید رتخد  نینچمه  و  دوب ) رتکچوک  مالسلا  هیلع  ماما  زا  لاس  لهچ  بیبح  ما   ) دروآرد
نامز نیا  رد  مالسلا  هیلع  داوج  ماما   ) .دروآرد ترضح  نآ  دنزرف  مالسلا 

(4) .درک جیوزت  ار  لهس  نب  نسح  رتخد  ناروت  شدوخ  (3) و  (. تشادن رتشیب  لاس  تفه 

ص:165

هلمج زا  قودـص  خیـش  .تسا  رظن  فالتخا  عباـنم  رد  درک  اـضر »  » هب بقلم  ار  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  نومأـم  هک  نیا  هراـبرد  - 1
هب ار  دولوم  نآ  دنوادخ  : » دسیون یم  مالسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  ترضح  زا  لقن  هب  یطنزب »  » زا یتیاور  دانتسا  هب  هک  تسا  یناسک 

ص298. لامآلا ، یهتنم  یمق ، سابع  خیش  هب : .ك.ر  ...و » دوب  ادخ  هدیدنسپ  هک  نآ  يارب  دینادرگ  یّمسم  اضر 
دوخ فده  هناشن  ناونع  هب  دوب  ربمغیپ  هقالع  دروم  گنر  هک  ار  زبس  گنر  همطاف  دالوا  دـسیون : یم  مالـسالا  حور  رد  یلع  ریما  - 2

پیلف نینچمه  ص286 . مالـسالا ، حور  یلع ، ریما  .دـندرک  باختنا  ار  هایـس  گنر  سابع  ینب  دیفـس و  گنر  هیما  ینب  دـندیزگرب و 
ص68. نایساّبع ، تموکح  رد  یگدنز  نسحا ، رظانم  دمحم  ص403 ؛ برع ، خیرات  یتح ،

، هیاهنلا هیادـبلا و  ریثک ، نبا  .دـشن » رتسبمه  لضف  ما  اـب  يرجه  لاس 215  اـت  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  : » دـسیون یم  ریثک  نبا  - 3
هب ار  دمحم  نب  رفعج  نب  قاحسا  شیومع  رتخد  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  رسپ  قاحسا  يارب  : » دیازفا یم  يروباشین  لاتف  . 1/269

ص372. نیظعاولا ، هضور  يروباشین ، لاتف  .درک » جاحلا  ریما  ار  وا  تفرگ و  ینز 
، صاوخلا هرکذـت  يزوـج ، نبا  ص307 ؛ ءاـفلخلا ، خـیرات  یطویـس ، 2/387 ؛ مالـسلا ، هیلع  اـضرلا  راـبخا  نوـیع  قودـص ، خیـش  - 4
ص85؛ ل�وسلا ، بلاـطم  هحلط ، نبا  2/508 ؛ هفیلخ ، خـیرات  طایخ ، نبا  1/70 ؛ مالـسلا ، هیلع  اضرلا  مامالا  دنـسم  يدراطع ، ص200 ؛
10/270؛ یلیلخ ، سابع  همجرت  لـماک  خـیرات  ریثا ، نبا  ص301 ؛ يرخف ، خـیرات  یقطقط ، نبا  10/248 ؛ هیاهنلاو ، هیادـبلا  ریثک ، نبا 

هـضور يروباشین ، لاـتف  2/441 ؛ بهذـلا ، جورم  يدوعـسم ، 13/5659 ؛ هدـنیاپ ،) مساـقلاوبا  همجرت  ، ) يربـط خـیرات  يربـط ، ریرج 
خیش ص4-253 ؛ یتـالحم ،) یلوسر  همجرت  ، ) داـشرالا دـیفم ، خیـش  12/120 ؛ راونالاراحب ، یـسلجم ، رقاـب  ص2-371 ؛ نیظعاولا ،

، افصلا هضور  خیرات  دناوخریم ، ص8-397 ؛ یفجن ،) داوج  همجرت  ، ) هیصولا تابثا  يدوعسم ، ص326 ؛ لامآلا ، یهتنم  یمق ، سابع 
.دعب هب  ص470  زجاعملا ، هنیدم  ینارحب ، 3/9-458 ؛
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هک نانچ  دوب  ترـضح  يارب  سوساج  نتـشامگ  دـنا ، هدرک  لقن  زین  ناخّروم  يا  هراپ  هک  هنوگ  نآ  اـهجاودزا  نیا  فادـها  زا  یکی 
ار فده  نیا  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هرابرد  مه  نومأم ، .دیسر  تداهش  هب  مومسم و  شرسمه  طسوت  مالسلا  هیلع  داوج  ترضح 

لابند

تیعورـشم دوخ  تموکح  هب  هک  تشاد  نآ  دصق  وس  کی  زا  يدهعتیالو  هلأسم  حرط  اب  يو  .لهـس  نب  لضف  هرابرد  مه  درک و  یم 
راک نیا  اب  و  دیامن ، لرتنک  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  دوجو  رطخ  رگید  ییوس  زا  دنامب و  نامارد  نایولع  ياهـشروش  اهمایق و  زا  ات  دشخب 

نومأم یسوساج  حرط  زا  زین  قودص  خیش   (1) .دوش دنم  هرهب  دوخ  عفن  هب  ترـضح  دوجو  زا  عطق و  ار  نایعیـش  ناشیا و  نایم  هطبار 
: دهد یم  هئارا  ییاهشرازگ 

راـبخا و وا  دـناوخ و  یم  دوـخ  دزن  تشاد و  یم  برقم  ار  وا  نیتساـیرلاوذ  و  تسوـیپ ، نیتساـیرلاوذ  هب  ورم ) رد   ) میهاربا نـب  ماـشه 
لاوحا زا  دش و  دایز  نانآ  دزن  وا  تلزنم  ببس  نیا  هب  .درک  یم  لقن  نومأم  نیتسایرلاوذ و  يارب  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  لاوحا 

دمآ تفر و  زا  وا  داد و  رارق  ترضح  نآ  نابرد  ار  وا  نومأم  هک  نآ  ات  دنام  یمن  هدیشوپ  اهنآ  زا  يزیچ  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
یم گـنت  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  رب  و  تشاد ، یم  تسود  دوخ  هک  ار  ناـنآ  رگم  درک ، یم  يریگولج  راوـگرزب  نآ  دزن  مدرم 

(2) .داد یم  ربخ  نیتسایرلاوذ  نومأم و  هب  ماشه  هک  نآ  رگم  دومرف ، یمن  يزیچ  هب  ملکت  دوخ  هناخ  رد  بانج  نآ  تفرگ و 

يدهعتیالو هماندهع  رب  ماما  طختسد 

یم مـالعا  بصنم  نیا  شریذـپ  هب  تبـسن  ار  دوـخ  عـضاوم  يدـهعتیالو ، دنـس  رب  شیوـخ  هتـشون  تسد  رد  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما 
نومأم يوس  زا  دنس  نیا  نتم  هک  اج  نآ  زا   (3) .دنک

ص:166

هیدیز و تنس ، لها  هکلب  دوبن ، اهنت  رگید  ندش  دهعیلو  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  : » دسیون یم  دوخ  باتک  رد  یبیـش ، رتکد  - 1
نیب هلـصلا  هب : .ك.ر  .دـندرک » قاـفتا  يو  يربـهر  تماـما و  رب  همه  یـسابع  تموـکح  ناـفلاخم  هعیـش  مصاـختم  ياـه  هقرف  رگید 

ص137. ماما ، نیمتشه  یسایس  یناگدنز  ینیسح ، یضترم  رفعج  زا  لقن  هب  ص256  عّیشتلاو ، فّوصتلا 
2 و 9/393. مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، خیش  - 2

هرامش 4. تشاددای  هب : .ك.ر  .نآ  تشپ  رب  مالسلا  هیلع  ماما  طختسد  يدهعتیالو و  هماندهع  لماک  نتم  زا  عالطا  تهج  - 3
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مالـسلا هیلع  ماما  هک  یتیعقوم  ینامز و  طیارـش  هب  دیاب  ترـضح  هتـشون  تسد  هرابرد  يرظن  راهظا  هنوگ  ره  زا  لبق  دوب ، هدش  میظنت 
نانچ رد  مینک ، هجوت  دوب  هتفرگ  رارق  نآ  رد 

دوب رارق  هک  ینامز  صوصخب  درب ، یپ  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هتـشون  تسد  دافم  یعقاو و  شزرا  هب  ناوت  یم  هک  تسا  یطیارش 
.دوش رشتنم  یسابع  تموکح  ورملق  رسارس  رد  دنس  نیا 

هچنآ هک  تسا  يدـنوادخ  صوصخم  شیاتـس  : » دـنک یم  زاـغآ  ناونع  نیا  اـب  ار  رطـس  نیلوا  هماندـهع  تشپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
هیلع و هللا  یلص  دّمحم  رب  دورد  تسا و  هاگآ  تساهلد  رد  هچنآ  مشچ و  ياهتنایخ  زا  وا  : » دیازفا یم  »(1) و  .دهد یم  ماجنا  دهاوخب 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  رب  دورد  زین  و  مالک ، همدقم  رد  ناهنپ  راکـشآ و  ياهتنایخ  زا  دنوادخ  یهاگآ  هب  هراشا  شکاپ .» نادناخ  هلآ و 
رد هاگ  چیه  مادقا  نیا  دوب و  تیمهارپ  نامز  نآ  رد  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  لآ  ّتیناّقح  هب  تداهـش  عقاو  رد  هک  شنادناخ  هلآ و  و 

دنتخانـشن نارگید  هـک  ار  اـم  قـح  نومأـم )  ) نین�وـملاریما  » تراـبع اـب  ترـضح  .دوـبن  لوـمعم  ناـمز  نآ  یمـسر  دانـسا  سلاـجم و 
هب هک  اریز  تسا  نومأـم  شیاتـس  رهاـظ ، رد  هچرگ  ریخا  تراـبع  نیا  .دـنک  یم  لـماک  ار  شنادـناخ  تیناـقح  تاـبثا   (2)« .تخانش

« نارگید  » زا روظنم  و  دندرک ، عیاض  ار  شنادـناخ  قح  هک  تسا  ینانآ  شهوکن  تقیقح  رد  اما  هتفای ، یهاگآ  شنادـناخ » تیناقح  »
دـنتفاین و یهاگآ  تیب  لها  ّتیناـقح  هب  هک  تسا  نومأـم  نادـناخ  ناردـپ و  ناسانـشان ،» قح   » رتهب ریبعت  هب  اـی  ترـضح و  مـالک  رد 

.دندرک بصغ  دوب  اهنآ  قح  هک  ار  ناناملسم  تماما  يربهر و 

نیا مدنام  هدنز  وا  زا  دعب  رگا  ات  داد ، رارق  نم  رایتخا  رد  ار  تفالخ  يدهعتیالو و  نومأم  : » دسیون یم  يدـهعتیالو  هماندـهع  رد  ماما 
زا ار  دوخ  مارتحا  دنک  صقن  ار  يدهعو  دنکـشب  ار  ینامیپ  سک  ره  : » دیازفا یم  نآ  لابند  هب  سپـس  »(3) و  .دشاب نم  نآ  زا  بصنم 

زواجت دروم  ار  مالـسا  تمرح  هتـشاد و  اور  متـس  دوخ  ماما  رب  یـصخش  نینچ  اریز  تسا ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  تیعقومو  هدرب  نیب 
هتشذگ رد  شور  نیمه  هب  هداد و  رارق 

ص:167

.3/473 فجن ، پاچ  بلاط  یبا  لآ  بقانم  بوشآرهش ، نبا  - 1

.3/474 فجن ، پاچ  بلاط  یبا  لآ  بقانم  بوشآرهش ، نبا  - 2

.3/474 فجن ، پاچ  بلاط  یبا  لآ  بقانم  بوشآرهش ، نبا  - 3
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رد ار  تفالخ  نومأم   » ترابع زا  دعب  ینکش  نامیپ  نامیپ و  ضقن   (1)« ...هدش لمع 

.دنک یم  رتراد  ینعم  گنررپ و  ار  منامب » هدنز  وا  زا  دعب  رگا   » ترابع هداد » رارق  نم  رایتخا 

مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نین�وملاریما  دهع  ناینیشیپ  دومرف ...« : همادا  رد  يدهعتیالو  سلجم  رد  ماما  دسیون : یم  قودص  خیش 
سپس و  ...دندش » بکترم  عینش  لامعا  هنوگ  نیا  هک  یناسک  رب  دومرف  ضارتعا  نآ  زا  دعب  درک و  ربص  بانج  نآ  دندرک و  ضقن  ار 
(2)« .دوش لمع  عون  هچ  نایعیش )  ) امش هب  تبسن  دننک و  راتفر  هنوگچ  نم  هب  تبسن  مناد  یمن  : » دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

دوخ طختسد  نایاپ  رد  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  دیوگ  یم  زین  يدراطع 

دمآ و دهاوخ  هچ  نم  رس  رب  مناد  یمن  دننک و  یم  مکح  يدهعتیالو )  ) راک نیا  فالخرب  هعماج  رفج و  هک  یتروص  رد  : » دیازفا یم 
(3)« ...تشذگ دهاوخ  هچ  امش  رب 

تما و دوخ و  تشونرـس  زا  ترـضح  نآ  ینارگن  رگنایب  يدهعتیالو  شریذـپ  زا  ماما  تهارک  ندوب  ایوگ  رب  هوالع  ریخا  ترابع  نیا 
.يدهعتیالو تیهام  رب  تسا  ینشور  هاوگ  دوخ  هک  دشاب  یم  دنک  دیدهت  هدنیآ  رد  تسا  نکمم  ار  اهنآ  هک  یتارطخ  زین 

يرگید عیاقو  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  يدهعتیالو  شریذپ  يارجام  رب  هوالع 

دنترابع ثداوح  نیا  .تسا  نآ  تیهام  رگنـشور  رگید  يوس  زا  يدهعتیالو و  يارجام  زا  رثأتم  وس  کی  زا  هک  داد  يور  ورم  رد  زین 
.تسا هداد  يور  ورم  عماج  دجسم  نومأم و  سلجم  رد  هک  ییاهلدج  ثحب و  هلسلس  دیع و  زامن  ییاپرب  ناراب ، ياعد  يارجام  زا 

ناراب ياعد 

یتدم مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  يدهعتیالو  ماگنه  دنک  یم  تیاور  راّیس  نبدّمحم  نب  یلع 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  فلاخم  هک  نومأم  نایفارطا  زا  یهورگ  .دیرابن  ناراب 

نب یلع  دورو  نامز  زا  دنتفگ  نومأم  هب  هداد  دنویپ  ترضح  يدهعتیالو  اب  ار  عوضوم  نیا  دندوب ،

ص:168

.3/474 بقانم ، بوشآرهش ، نبا  - 1
.2/386 مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، خیش  - 2

مالسلا ص164. هیلع  اضر  ماما  راثآ  رابخا و  يدراطع ، - 3

ورم ات  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترجه  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comيایفارغج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 194 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2968/AKS BARNAMEH/#content_note_168_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2968/AKS BARNAMEH/#content_note_168_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2968/AKS BARNAMEH/#content_note_168_3
http://www.ghaemiyeh.com


ترـضح نآ  زا  دـش و  تحاراـن  نخـس  نیا  زا  نومأـم  .تسا  هدرک  عطق  اـم  زا  ار  ناراـب  دـنوادخ  شندـش  دـهعیلو  ورم و  هب  یـسوم 
درک و تکرح  ارحـص  يوس  هب  هبنـشود  زور  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  .دنک  تمحر  ناراب  لوزن  بلط  دـنوادخ  زا  ات  تساوخ 

گرزب ار  تیب  لها  ام  وت ، ایادخ  راب  دومرف : دـنوادخ  ساپـس  دـمح و  زا  دـعب  ترـضح  دـندمآ و  نوریب  دوخ  ياه  هناخ  زا  زین  مدرم 
رد دننک و  یم  بلط  ار  وت  تمحر  لضف و  ام  قیرط  زا  دنیوج و  یم  لّسوت  ام  هب  نانآ  يداد ، رارق  مومع  مارتحا  دروم  ار  ام  یتشاد و 
دنم هرهب  دوخ  تمعن  زا  ار  اـهنآ  لزاـن و  مدرم  نیا  رب  ار  دوخ  تمحر  ناراـب  نوـنکا  ادـنوادخ  دنتـسه ، وـت  ناـسحا  تمعن و  راـظتنا 

.تسرف ورف  دنتشگزاب  دوخ  ياه  هناخ  هب  مدرم  هک  یماگنه  ار  دوخ  ناراب  نادرگ ،

، تخیگنارب یتسارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  هک  ییادخ  هب  دنگوس  دیازفا : یم  دوخ  تیاور  همادا  رد  راّیـس  نب  دمحم  نب  یلع 
ناراب زا  هک  يدارفا  دننام  مدرم  دمآ و  دـیدپ  قرب  دـعر و  تسویپ و  مه  هب  اهربا  تفرگ و  ندـیزو  اهداب  ترـضح  نآ  ياعد  زا  سپ 
ناراب دندیسر  دوخ  ياه  هناخ  هب  تیعمج  هک  یماگنه  ...دندش و  ناور  دوخ  ياه  هناخ  يوس  هب  دنتساخرب و  ياج  زا  دننک  یم  رارف 

(1) .دش عورش 

يدهعتیالو نافلاخم 

يراذگاو ربخ  هک  لاس  نامه  رد  دادغب ، رد  نومأم  یـسایس  نافلاخم  دندرک ، یم  بیقعت  ار  يدهعتیالو  يارجام  ینارگن  اب  نایـسابع 
زارد نومأـم  يوـمع  يدـهم ، نب  روـصنم  يوـس  هب  تعیب  تـسد  دـش ، رـشتنم  مالـسلا  هـیلع  اـضرلا  یـسوم  نـب  یلع  هـب  يدـهعتیالو 

دنتفرگ و ار  يدهم  نب  میهاربا  درگ  نایساّبع  .دش  راد  هدهع  ار  دادغب  يرادنامرف  تشاذگاو و  ار  اهنآ  تعیب  روصنم ، اّما   (2) .دندرک
زا دعب  ادابم  ات  دندرک  تعیب  يو  اب 

(3) .دندناوخ دهعیلو  هفیلخ و  نین�وملاریما ، ار ، يدهم  نب  میهاربا  اهنآ  .دوش  جراخ  نانآ  نادناخ  زا  تفالخ  نومأم 

ص:169

لها بقانم  يدزی ، یفجن  لـیلخ  دیـس  نینچمه  ص143-5 . مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  راثآ  رابخا و  يدراـطع ، زا  راـصتخا  هب  لـقن  - 1
.194-2/5 مالسلا ، هیلع  تیب 

.10/267 ناریا ، مالسا و  خیرات  لماک  ریثا ، نبا  - 2
( یـسراف همجرت   ) 5/139 و توریب ، پاـچ  يربط  خـیرات  يربط ، 10/8-267 ؛ ناریا ، مالـسا و  خـیرات  لـماک  ریثا ، نبا  هب : .ك.ر  - 3

ص158. فلسلا ، براجت  یناوجخن ، ص301 ؛ يرخف ، خیرات  یقطقط ، نبا  2/441 ؛ بهذلا ، جورم  يدوعسم ، 12/5660 ؛
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تفلاخم مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  يدهعتیالو  اب  هک  دندوبن  دادغب  نایساّبع  اهنت 

زین دـندوب  هدرـشف  یمرگ  هب  تعیب  ماگنه  ار  يو  تسد  هک  ینایـسابع  نومأم و  ناکیدزن  نایمرد  یتیاـضران  نیا  هکلب  دـندیزرو ، یم 
ناج ياـپ  اـت  هک  دـندوب  سنویوبا  نارمع و  یبا  نب  یلع   (1)، يدولج دـیزی  نب  یـسیع  ریخا ، هورگ  نیا  نیرتسانـشرس  .تشاد  جاور 
هیلع اضرلا  یـسوم  نب  یلع  اـب  تعیب  يارب  ار  اـهنآ  نومأـم  هک  يا  هسلج  رد  قودـص  خیـش  هتفگ  هب  دنتـشادنرب و  تفلاـخم  زا  تسد 
نایم زا  نایسابع  رب  هوالع   (2) .دننز ندرگ  ار  اهنآ  داد  روتـسد  نومأم  دندرک و  عانتما  يرگید  زا  سپ  یکی  اهنآ  دناوخ ، ارف  مالـسلا 

و دنتساوخ ، یم  حیـضوت  هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  هتـساخرب  تفلاخم  هب  يدهعتیالو  يارجام  اب  يدارفا  زین  نایعیش 
یم هاگآ  تشاد  نآ  شریذپ  رد  يو  هک  يرابجا  هارکا و  يدهعتیالو و  ّتیهام  قیاقح و  هب  تبسن  ار  اهنآ  یفاک  ّهلدا  اب  ترـضح  نآ 
یم هئارا  دنتـشاد  ار  ناشیا  نتـشک  دصق  هک  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  نافلاخم  زا  یـشرازگ  حئارجلاو  جئارخلا  رد  يدـنوار  .درک 

زین مالسلا  هیلع  ماما  رصع  رد  هک  تسا  نآ  رگناشن  دوخ  عوضوم  نیا  هک  دهد 

.تسا هدوب  راد  هلأسم  زیگنا و  ل�وس  يدهعتیالو  يارجام 

.دوب نومأم  دـهعیلو  هک  ینامز  مدوب  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدـخ  رد  دـسیون : یم  دـیز  نبدـمحم  زا  لقن  هب  جـئارخ  بحاص 
تسا یعدم  هک  مور  یم  یـسک  دزن  دوب  هتفگ  دوخ  ناتـسود  هب  وا  دش  دراو  تشاد  تسد  رد  مومـسم  يدراک  هک  جراوخ  زا  يدرم 

رسپ

ص:170

خیش دنا ، هتسناد  ورم  هب  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تمیزع  يارب  نومأم  هداتسرف  هابتشا  هب  یخرب  ار  يدولج  دیزی  نب  یـسیع  - 1
رظن هب  هک  نیظعاولا  هضور  هلمج  زا  عبانم  ریاس  دنتسه و  هابتـشا  نیا  أشنم  نییبلاطلا  لتاقم  رد  یناهفـصا  جرفلاوبا  داشرالا و  رد  دیفم 

جرفلاوبا 2/250 ؛ داشرالا ، دـیفم ، خیـش  دـینک : یـسررب  .دـنا  هدرک  رارکت  ار  هابتـشا  نیا  تسا ، داشرالا  نآ  یلـصا  ذـخأم  دـسر  یم 
ص369. نیظعاولا ، هضور  يروباشین ، لاتف  ص523 ؛ یتالحم ، یلوسر  همجرت  نییبلاطلا  لتاقم  یناهفصا ،

یکاح هک  دهد  یم  هئارا  یشرازگ  لاس 205  ثداوح  حرش  رد  ریثا  نبا  . 2/389 مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، خیـش  - 2
نبا .درک  هناور  دنـس  یلاها  طز » موق   » اب گنج  يارب  ار  وا  نومأم  دسیون : یم  يو  .تسا  لاس  نیا  رد  يدولج  یـسیع  ندوب  هدـنز  زا 

.10/306 ناریا ، مالسا و  خیرات  لماک  ریثا ،
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مدرم هنرگ  منک و  یم  لوبق  تشاد  يادننک  عناق  لیلد  رگا  .دراد  دوخ  راک  يارب  لیلد  هچ  منیبب  هدش ، نومأم  دـهعیلو  تسا و  ربمغیپ 
مهد یم  ار  تل�وـس  باوـج  دوـمرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  دـش ، دراو  وا  هک  یماـگنه  .میاـمن  یم  هدوـسآ  شتـسد  زا  ار 

يدراک يدش  عناق  مداد و  ار  تباوج  رگا  هک  نیا  طرش  هب  دومرف : ار ؟ یطرش  هچ  تفگ  يریذپب ، ار  طرـش  کی  هک  نیا  رب  طورـشم 
نآ .تسکـش  ار  شا  هتـسد  درک و  جراخ  ار  دراک  دنام و  ّریحتم  درم  نآ  .يزادـنیب  رود  ینکـشب و  يا  هدرک  ناهنپ  نیتسآ  رد  هک  ار 
نیا رب  ار  وت  يزیچ  هچ  يربمایپ ، رـسپ  وت  و  یناد ؟ یم  رفاک  ار  اهنآ  هک  نیا  اب  یتفریذـپ  ار  رگمتـس  نیا  يدـهعتیالو  ارچ  دیـسرپ  هاگ 

؟ تسا هتشاداو  راک 

هک نیا  اب  دنتـسین ، لیاق  ادخ  تینادحو  هب  اهنیا  رگم  شنایفارطا ، رـصم و  زیزع  ای  دـنرفاک ، وت  رظن  رد  اهنیا  ایآ  منیبب  وگب  دومرف : ماما 
: تفگ دوب  رفاک  هک  رـصم  زیزع  هب  یلو  دندوب ، ربمایپ  شردپ  مه  دوخ و  مه  فسوی  دندوب ، دّحوم  هنو  دنتخانـش  یم  ار  ادخ  هن  اهنآ 
هب ارم  مربمایپ ، دالوا  زا  نم  .درک  یم  تساخرب  تسـشن و  اهنوعرف  اـب  متـسه و  نیما  دراو و  يدرم  هک  هد  رارق  دوخ  ییاراد  ریزو  ارم 

تسین امـش  رب  يداریا  تفگ : .دیآ  یمن  تشوخ  نم  زا  يدنـسپ و  یمن  ارم  راک  ارچ  دندرک ، راداو  روز  هب  دندرک و  روبجم  راک  نیا 
(1) .ییوگ یم  تسار  يربمایپ و  رسپ  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  نم  و 

دیع زامن  ییاپرب 

بوصنم يدهعتیالو  هب  ار  ترضح  نومأم  هک  نآ  زا  سپ  هک :  (2) دنک یم  لقن  تلص  یبا  نب  نایر  مداخ و  رسای  زا  میهاربا  نب  یلع 
.دور نوریب  نآ  هبطخ  دیع و  زامن  ندناوخ  يارب  دوش و  راوس  هک  داتسرف  ترضح  نآ  دزن  هب  سک  نومأم  دمآ  شیپ  دیع  نوچ  درک ،

نتفریذپ رد  تسا  وت  نم و  نایم  هک  یطورش  دوخ  وت  هک  داد  مایپ  نومأم  يارب  ترضح 

ص:171

اب ار  تیاور  نیا  زین  نارگید  قودص و  خیـش  . 12/124 راونالاراحب ، یـسلجم ، اب  دینک  هسیاقم  . 46-12/7 راونالاراحب ، یسلجم ، - 1
.2/379 مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، خیش  .دنا  هدرک  لقن  ییاهتوافت 

.2/407 یفاک ، لوصا  ینیلک ، خیش  .تسا  هدروآ  مداخ » رسای   » زا لقن  هب  ار  تیاور  نیا  یفاک ، لوصا  - 2
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زامن زا  ارم   (1)( مشاب فاعم  روما  هنوگ  نیا  زا  نم  هک  دوب  نیا  رب  رارق   ) .یناد یم  يدهعیلو 

دوش و مکحم  نئمطم و  امـش  يدـهعیلو  رد  مدرم  ياهلد  مهاوخ  یم  هک  تسین  نیا  زج  تفگ  نومأم  .راد  روذـعم  مدرم  اب  ندـناوخ 
ماغیپ ترضح  .دندوب  نومأم  ترضح و  نآ  نایم  هراب  نیا  رد  ناگداتسرف  هتـسویپ  .دنـسانشب و  ار  وت  يرترب  لضف و  هلیـسو  نیدب  مه 

یلع نین�وملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  نانچ  نم  يرادن ، مروذعم  رگا  مراد و  رت  تسود  يراد  روذعم  ارم  رگا  داد ،
هب ورب و  یهاوـخ  یم  روـط  ره  تـفگ  نومأـم  .تـفر  مهاوـخ  نوریب  دـنتفر ، نوریب  دـیع ) زاـمن  يارب   ) مالــسلا هـیلع  بلاـط  یبا  نـب 

.دنورب مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هناخ  رد  هب  زامن  يارب  دادماب  هک  داد  روتسد  نامدرم  رگید  ناراد و  هدرپ  نارکشلرس ،

یگمه زین  ناکدوک  نانز و  دندوب و  هتـسشن  اهماب  يالاب  اههار و  رـس  رب  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  رادید  يارب  مدرم  دـیوگ : يوار 
رب راوس  دندمآ و  راوگرزب  نآ  هناخ  رد  هب  زین  نازابرس  نارکـشلرس و  همه  دندوب و  ترـضح  نآ  ندمآ  هار  هب  مشچ  هتخیر و  نوریب 

همامع دیـشوپ و  شیوخ  هماج  درک و  لسغ  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  سپ  .دز  باـتفآ  هک  نیا  اـت  دـندوب  هداتـسیا  دوخ  ياـهبکرم 
هاگنآ .دزب  زین  رطع  یمک  تخادـنا و  هناـش  ود  ناـیم  ار  نآ  رگید  رـس  هنیـس و  هب  ار  نآ  رـس  کـی  تسب و  رـس  رب  ناـتک  زا  يدـیفس 
دندرک نامه   ) نانآ سپ  مدرک  نم  هک  دینک  نینچ  زین  امش  دومرف  دوخ  نایلاوم  ناهارمه و  هب  تفرگ و  تسد  هب  صوصخم  ییاصع 

اپ قاس  فصن  ات  ار  دوخ  هماج  ریز  هک  یلاح  رد  هنهرب  ياپ  ترـضح  نآ  دـندمآ و  وا  هارمه  هب  و  دوب ) هدومرف  روتـسد  ترـضح  هک 
(2) و .تفگ ریبکت  درک و  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  رـس  دـعب  یکدـنا  .داتفا  هار  هب  دوب  هدز  رمک  هب  ار  رگید  ياهـسابل  نماد  هدز و  ـالاب 

رد هب  ات  داتفا  هار  هب  سپس  دنتفگ ، ریبکت  زین  وا  نایلاوم  ناهارمه و 

دندروآ دنوریب  ار  دوخ  ياهشفک  هدمآ  دورف  اهبکرم  زا  یگمه  دندید  تأیه  لاح و  نآ  رب  ار  ترضح  هک  نازابرـس   (3) .دیسر هناخ 
سپ دوش ، هنهرباپ  دربب و  ار  دوخ  شفک  دنب  هلیسو  نادب  هک  تشاد  هارمه  ییوقاچ  هک  دوب  یسک  تقو  نآ  رد  نانآ  نیرتلاحشوخ  و 

ص:172

.2/407 یفاک ، لوصا  ینیلک ، خیش  - 1
.2/408 یفاک ، لوصا  ینیلک ، خیش  تفگ » ریبکت  راهچ  - » 2

ام یلع  ربکا  هّللا  اناده ، ام  یلع  ربکا  هّللا  ربکا ، هّللا  ربکا ، هّللا  دومرف : داتسیا و  رد  دزن  دمآرد و  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  سپـس  - 3
، یفاک لوصا  ینیلک ، خیـش  .میتفگ  یم  میدیـشک و  یم  ار  ادص  مه  ام  دیوگ  يوار  انالبأ  ام  یلع  هّللدـمحلا  ماعنالا ، همیهب  نم  انقزر 

.2/408
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رد نامسآ و  ایوگ  هک  دش ) دنلب  مدرم  ریبکت  زا  ییادص  نانچ  و   ) دنتفگ ریبکت  وا  اب  زین  مدرمو   (1) تفگ ریبکت  مالسلا  هیلع  ترضح 
نانچ دندینـش ، ار  شریبکت  يادـص  دـندید و  لاح  نآ  اـب  ار  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  هک  مدرم  .دـنتفگ  یم  ریبکت  وا  اـب  راوید  و 

يا تفگ ، نیتساـیرلاوذ  لهـس  نب  لـضف  دیـسر ، نومأـم  هب  ربـخ  دـمآرد ، هزرل  هب  ورم  رهـش  هـک  دـندرک  دـنلب  هـیرگ  هـب  ار  اهادـص 
ام رب  تسا  نکمم  و   ) دش دـنهاوخ  وا  هتفیـش  مدرم  دورب  یّلـصم  هب  عضو  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  رگا  نین�وملاریما 

جنر تمحز و  هب  ار  امـش  ام  تفگ : داتـسرف و  سک  نومأم  .ددرگزاب  هک  تسرف  وا  دزن  ار  یـسک  سپ  دنزیرب ) ار  ام  نوخ  دنروشب و 
یم زامن  مدرم  اب  هشیمه  هک  سک  ره  دـیدرگزاب و  امـش  دـسرب  امـش  هب  یتقـشم  جـنر و  یتخـس و  هک  میرادـن  شوخ  ام  میتخادـنا و 

بکرم راوس  هاگ  نآ  هدیـشوپ ، هدیبلط و  ار  دوخ  شفک  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  .دناوخ  دهاوخ  ار  دـیع  زامن  زین  نونکا  هدـناوخ 
(2) .دشن هدناوخ  یبترم  دیع  زامن  دندش و  هدنکارپ  مدرم  زور  نآ  تشگزاب و  هدش و 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  تداهش  يدهعتیالو و  تّیهام  نوماریپ  یتاظحالم 

هتفرگ رارق  ناگدنسیون  ناخّروم و  هجوت  دروم  رتمک  هک  تسا  یعوضوم  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  يدهعتیالو  ّتیهام 
.تسا هدش  فوطعم  يدهعتیالو  يارجام  ياهدادخر  حرش  يراگن و  عیاقو  هب  ناخّروم  هقالع  رتشیب  .تسا 

یهاگن اب  ًابلاغ  مالـسلا )  هیلع  اضر  ترـضح  تداهـش   ) نآ ماجرف  يدـهعتیالو و  شریذـپ  طیارـش  للع و  نوماریپ  رظنراهظا  ثحب و 
.تسا هدش  هدید  فلتخم  ياهتّیعقوم  طیارش و  اه ، هزیگنا  ریاس  هب  هجوت  یب  دحاو و  يا  هزیگنا  اب  هبناج و  کی 

حور رد  هتفهن  قیاقح  هب  ندیسر  زا  ار  خّروم  یخیرات ، ياهیسررب  رد  شرگن  عون  نیا 

ص:173

.2/408 یفاک ، لوصا  ینیلک ، خیش  .تفگ  یم  ریبکت  داتسیا و  یم  مدق  هد  ره  رس  رد  تفر و  یم  هار  هدایپ  ترضح  - 1
؛ دعب هب  ص373  نیظعاولا ، هضور  يروباـشین ، لاـتف  12/123 ؛ راونالاراحب ، ، یـسلجم رقاب  ـالم  2/7-256 ؛ داشرالا ، دـیفم ، خیـش  - 2
، لامآلا یهتنم  یمق ، ساّبع  خیـش  ص6-655 ؛ هعیـشلا ، هقیدح  یلیبدرا ، سدقم  1/93 ؛ مالـسلا ، هیلع  اضرلا  مامالا  دنـسم  يدراطع ،

تابثا يدوعـسم ، 3/44 ؛ افـصلا ، هضور  خـیرات  دـناوخریم ، ص315 ، یـشاجن ، لاجر  ص491 ؛ لاـجرلا ، هفرعم  راـیتخا  ص7-326 ؛
.478-3/9 فجن ،) پاچ   ) بلاط یبا  لآ  بقانم  بوشآرهش ، نبا  ص7-396 ؛ یفجن ، همجرت  هیصولا 
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.دراذگ یم  اهنت  قیمعو  هدیچیپ  هبناج ، دنچ  يا  هثداح  زا  يدعب  کت  یحطس و  یطابنتسا  اب  ار  وا  هتشادزاب و  ثداوح 

ار نومأم  هاگتـساخ  يا  هدع  .دراد  جاور  ناگدنـسیون  ناخّروم و  نایم  رد  شرگن  عون  ود  یلک  روطب  يدهعتیالو  ّتیهام  اب  هطبار  رد 
زا رودب  نومأم و  تلاخد  نودب  زین  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تداهش  لیلد ، نیمه  هب  دنا و  هتفای  هناقداص  ًالماک  يدهعتیالو ، حرط  زا 

یگرم ار ، نآ  ًالوصا  ای  دنناد و  یم  نومأم  مالـسلا و  هیلع  اضر  ماما  یـسایس  نافلاخم  بّصعتم و  نایـساّبع  هئطوت  ار  نآ  ای  وا و  هدارا 
ماما تداهش  دنرادنپ و  یم  یسایس  هناراکم و  ًالماک  يدهعتیالو ، هلأسم  زا  ار  نومأم  هاگتـساخرگید  هورگ  .دننک  یم  دادملق  یعیبط 
ادتبا نامه  زا  يدهعتیالو  يارجام  اب  نومأم  هک  دنناد  یم  يا  هدـش  یحاّرط  شیپ  زا  هئطوت  زین  ار  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع 

.دوب هدرک  میسرت  ار  نآ 

وا زا  دنا  هتساوخ  نومأم  هب  تبسن  هنانیبدب  ای  هنانیبشوخ و  ياهـضرف  شیپ  اب  هک  یهورگ  زا  رظن  عطق  اب  ناخّروم ، نایم  فالتخا  أشنم 
میـسرت تلاسر  نادـناخ  مالـسلا و  هیلع  اضر  ترـضح  هب  دـنمقالع  تّدـشب  صلخم و  یعیـش  کی  یتح  یخیرات ، میظع و  يا  هرهچ 

ياهتیعقوم هک  دوش  یم  یشان  اجنآ  زا  ، (1) دنزاسب روفنم  هایس و  ًالماک  يریوصت  وا  زا  ای  دننک و 

میهاوخ نخس  نیا  زا  شیب  هراب  نیا  رد  .دنا  هتشاگنا  هدیدان  ثداوح  رتسب  رد  ار  نوگانوگ  ياه  هزیگنا  عاضوا و  تالّوحت  فلتخم و 
يارجاـم تسناد ، ر�وم  يدـعهتیالو  يارجاـم  هب  تبـسن  ناـخّروم  دـید  هیواز  رد  همه  زا  شیب  ناوت  یم  یّلک  روـطب  هچنآ  اـّما  تفگ ،
تداهـش هک  یناخّروم  بلاغ  .درک  فشک  ار  نآ  ناوت  یم  يا  هداس  سایق  اب  ًالومعم  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  تداـهش 

يوس زا  يا  هسیسد  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

تیـصخش يدوبان  يارب  نومأم  يوس  زا  هناکریز  هدش و  باسح  يا  هئطوت  زین  ار  يدهعتیالو  يارجام  حرط  دنا ، هدرک  دادملق  نومأم 
دادملق مالسلا و ...  هیلع  ماما  یبهذم  یسایس 

تفالخ ندرپس  دصق  هناصلاخ  نومأم  هک  دندقتعم  دنرادنپ و  یم  نومأم  یعقاو  هاگتساخ  ار  يدهعتیالو  حرط  رگید  هتسد  .دنا  هدرک 
تشاد و ار  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هب 

ص:174

دننک تباـث  اـت  دنتـسه  یتصرف  یپ  رد  هراومه  نایعیـش  هک  هتخاـس  دـعاقتم  ار  یعیـش  ریغ  یبرغ و  ناـخّروم  هک  یلیـالد  زا  یکی  - 1
هب .دوش  یم  یـشان  اهـشرگن  عون  نیا  زا  دنا  هدش  مومـسم  نید  نانمـشد  نافلاخم و  طسوت  دـنا ، هدـشن  دیهـش  گنج  رد  هک  یناماما 

.1/96 ناریا ، خیرات  رلوپشا ، هب : .ك.ر  هنومن ، ناونع 
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ار نآ  هدرک و  راکنا  دـنا ، هدـید  ضقانت  رد  تفالخ  يراذـگاو  دـصق  اب  هک  نومأم  يوس  زا  ار  ترـضح  نآ  تداهـش  يارجام  ًاـعون 
یلع تافو  تلع  يدوعسم  يربط و  .دنا  هدرک  دادملق  یعیبط  یگرم  ای  (1) و  دولآ مشخ  سابع  ینب  يوس  زا  هدش  یحارط  يا  هئطوت 

هک نآ  یب  دـیدرت  یمک  اب  زین  یبوقعی   (2) .دنناد یم  روگنا  ندروخ  رد  طارفا  رطاخ  هب  یناهگان و  گرم  ار  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نب 
: دنک یم  هیجوت  نینچ  ار  ترضح  تافو  دهد  تبسن  وا  لاّمع  ای  نومأم و  هب  ار  مالسلا  هیلع  ماما  ندش  مومسم 

دـناروخ و وا  هب  یمومـسم  راـنا  ماـشه  نب  یلع  دوش  یم  هتفگ  دوبن و  زور  هس  زا  شیب  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  يراـمیب 
رد دیفـس  ییابق  هک  مدید  ار  نومأم  دیوگ : یم  لقن  همادا  رد  دابع  یبا  نب  نسحلاوبا  .داد  ناشن  یبات  یب  تخـس  يو  گرم  رب  نومأم 

یسک هچ  هب  وت ، زا  سپ  نسحلاوبا  يا  تفگ : یم  تفر و  یم  هدایپ  شعن ، همیاق  ود  نایم  هنهرب  رس  اضر  هزانج  عییـشت  رد  تشادرب و 
نامه شکاروخ  دندروآ و  یم  وا  يارب  کمن  يرادقم  نان و  صرق  زور  ره  دیزگ و  تماقا  شربق  دزن  زور  هس  مشاب و  شوخلد 

(3) .تشگزاب مراهچ  زور  رد  دوب و 

ار مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  دننک  یم  حیرصت  هک  دنتـسه  یناسک  هلمج  زا  رجح  نبا  یقطقط و  نبا  یفوتـسم ، هّللادمح 
، تسا هدرک  رکذ  ار  لقن  ود  ره  تسا  بهذم  ینـس  خّروم  کی  هک  نیا  اب  ریثا  نبا   (4) .دندرک مومسم  دنداد و  رهز  نومأم  نامرف  هب 

یم حیرـصت  وا  ندرک  مومـسم  هب  رگید  ییاـج  رد  درک و  تاـفو  روگنا  ندروخ  رد  طارفا  رطاـخ  هب  ترـضح  دـسیون  یم  ییاـج  رد 
(5) .دنک

، دوش یم  نومأم  طسوت  ترضح  ندش  مومسم  رکنم  یلک  روطب  همئالا  هفرعم  یف  همغلا  فشک  رد  تسا  یعیش  ناخّروم  زا  هک  یلبرا 
زا تسا  یلقن  يو  لالدتسا  أشنم 

ص:175

ص286. مالسالا ، حور  یلعریما ، - 1
.2/442 بهذلا ، جورم  يدوعسم ، 5/146 ؛ توریب ، پاچ   13/5675 يربط ، خیرات  يربط ، ریرج  - 2

.2/471 یبوقعی ، خیرات  یبوقعی ، - 3
، دابآردیح پاچ  بیذهتلا  بیذهت  رجح ، نبا  ص301 ؛ يرخف ، خیرات  یقطقط ، نبا  ص205 ؛ هدیزگ ، خیرات  یفوتسم ، هّللادمح  - 4

.7/387
.10/293 ناریا ، مالسا و  خیرات  لماک  ریثا ، نبا  - 5
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: لیذ حرش  هب  سوواط  نب  یلع 

ترـضح نومأم  هک  دوب  فلاخم  هیلع  هّللا  همحر  سوواط  نب  یلع  نیّدـلا  یـضر  دّیـس  هک  مدینـش  مراد  دامتعا  وا  هب  هک  یـصخش  زا 
زا .دومن  یم  وجتسج  یـسررب و  دایز  ار  بلطم  نیا  درک و  یم  هعلاطم  رایـسب  وا  هک  نیا  اب  دشاب ، هدرک  مومـسم  ار  مالـسلا  هیلع  اضر 

دوخ ناشیوخ  نادـنزرف و  رب  ار  وا  تشاد و  هقالع  ماما  هب  یلیخ  نومأـم  هک  تسا  نیمه  دـنک  یم  تیوقت  ار  دّیـس  رظن  هک  ییاـهزیچ 
روگنا دـننک ، ورف  روگنا  رد  نزوس  رگا  هک  میرادـن  لوبق  اـم  هتـشذگ  نآ  زا  ...دوب  هدرک  باـختنا  يدـهعتیالو  يارب  هتـشاد و  مّدـقم 

(1) .تسا عالطا  اب  زیچ  همه  زا  ادخ  دریذپ ، یمن  ار  بلطم  نیا  زین  بط  ملع  .دوش  یم  مومسم 

يارجام  (2) يذخأم دنس و  هنوگ  چیه  یب  هنافسأتم  هک  رصاعم  ناسیون  هرکذت  نایم  زا 

ًاقیمع هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  يو  تسا  لضاف  داوج  هدرک ، لـیلحت  ار  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نب  یلع  ماـما  تداهـش  يدـهعتیالو و 
ار نآ  دوش و  یم  ماما  لتق  رد  نومأم  نتشاد  تسد  رکنم  تّدشب  هدوب و  هناصلاخ  ًالماک  ماما  يدهعتیالو  زا  نومأم  دصق  تسا  دقتعم 
رد وا  .دنک  اربم  ماهّتا  نیا  زا  ار  نومأم  دشوک  یم  تسا  یخیرات  شزرا  دقاف  هاگ  هک  لیلد  هد  هئارا  اب  دهد و  یم  تبسن  سابع  لآ  هب 

: دیوگ یم  ییاج 

دوبن هناوید  ای  كدوک و  وا  ...میروآ  یم  نابز  هب  ار  یخیرات  میظع  تیـصخش  کی  مان  مینک  یم  دای  نومأـم  نب  هّللادـبع  زا  اـم  یتقو 
رگید زور  دـنیزگرب و  شیوخ  يدـهعتیالو  هب  ار  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  دوخ ، ماـقم  یلاـع  ّمع  رـسپ  زور  کـی  هک 
یلیخ دریگ و  یمن  هیام  اضر  ماما  هب  تبـسن  وا  دـیدش  ّتبحم  تدارا و  زا  زج  نومأـم  بناـج  زا  مادـقا  نیا  سپ  ...دزاـس  شمومـسم 

كاـخرب ار  شکاـپ  نوخ  هتـسب و  شلتق  هب  رمک  اـضر  ماـما  هب  تبـسن  ّتبحم  تدارا و  نیع  رد  نومأـم  دوـش  هتفگ  هک  تسا  بیجع 
نیع رد  زیزعو و  فیرش  تیصخش  هناقمحا  نومأم  دننام  يدرم  دوب  راوازس  اذهعم  ایآ  ...دشاب  هتخیر 

ص:176

.دنک یم  در  ار  یلبرا  هیرظن  عوضوم ، نیا  حرط  همادا  رد  يو  . 286-12/7 راونالاراحب ، یسلجم ، زا  لقن  هب  - 1
نبا زا  لـقن  هب  همغلا  فـشک  رد  یلبرا  هلمج  زا  یـضعب  هک  تسا  یلالدتـسا  سیوـن  هرکذـت  نیا  لـیلحت  أـشنم  تسا  مّلـسم  هچنآ  - 2

رتشیب هراب  نیا  رد   ) .دشاب یم  هدروآ  صاوخلا  هرکذت  رد  يزوج  نبا  هچنآ  زا  يوریپ  هب  زین  ذخأم  ود  نیا  ًامتح  دـنا و  هدرک  سوواط 
(. تفگ میهاوخ  نخس 
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هب ًاربج  ار  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  دننام  ییادص )؟( رس و  یب  مارآ و  لاح 

رگا هک  تسناد  یم  تخانـش و  یم  بوخ  ار  دوخ  نانمـشد  ناتـسود و  نومأم  ...دهدب  شرهز  هنانئاخ  دـعب  دـنیزگرب و  يدـهعتیالو 
دیعب یلیخ  تسین )!!!(  اهتضهن  نیا  لها  اضرلا  یسوم  نب  یلع  صخش  دننک  تضهن  شدض  رب  یعمج  هتـسد  ناتـسبرع )؟(  ياهیولع 

تیانج نیا  رد  دناسرب و  لتق  هب  ار  اضرلا  یسوم  نب  یلع  دوخ  ماما  یببس  تلع و  چیه  نودب  نومأم )  ) بهذم یعیش  يدرم  هک  تسا 
دوب هدش  هدیناود  روگنا  ياه  هناد  رد  دش  هتخیر  ماما  ماک  هب  هک  يرهز  ...دشاب  هتشادن  مه  يونعم  يدام و  فده  چیه  عیجف  عیظف و 

لامعا هئطوت و  ار  تیانج  نیا  هک  سک  نآ  ینعی  مالسلا  هیلع  ماما  لتاق  .دندوب  هتخیمآرد  رهز  اب  ار  رانا  هدرـشف  هک  دوش  یم  هتفگ  و 
.دشاب هدش  میظع  تیانج  نیا  بکترم  نومأم  هّللادبع  هک  دیامن  یم  لاحم  یتح  دیعب و  رایسب  یلو  .دوب  ساّبع  لآ  زا  ًاملسم  درک )؟( 

(1) )!؟(

مومسم و نآ  رثا  رب  ترضح  داد و  روگنا  ماما  هب  ادتبا  وا  .دش  یحارط  نومأم  طسوت  تسا  روهـشم  هک  هنوگ  نآ  ماما  تداهـش  هوحن 
مومـسم روگنا  ندروخ  رثا  رب  ماما  هک  یماگنه  دوب ، هاتوک  وا  يرامیب  اـما  دـش ، راـمیب  زین  نومأـم  دوخ  دـنا  هتفگ  یخرب  .دـش  راـمیب 

دراد و هگن  دنلب  ار  دوخ  ياهنخان  ات  داد  نامرف  ار  ریشب  نب  هّللادبع  نومأم ، دش ، روجنر 

دزن ماما  رادـید  يارب  هاگنآ   (2) دلاـمب شناتـسد  هب  اـت  داد  يو  هب  دوب  دولآرهز  هک  موـم  يرادـقم  دور ، ماـما  دزن  هب  هک  نآ  زا  شیپ 
اب هدرک و  هناد  ار  رانا  ات  تساوخ  ریشب  نب  هّللادبع  زا  دندرک و  هدامآ  رانا  يدبـس  داد  روتـسد  نومأم  دوب و  رتسب  رد  ماما.تفر  ناشیا 

شناتسد

، یخیرات عبانم  رد  فـالتخا  اـب  ارجاـم  نیا  ...دروخب  ار  نآ  ماـما  هک  درک  رارـصا  سپـس  دراـشفب و  ار  نآ  دوب ) هدـش  دولآ  رهز  هک  )
(3) .تسا هدمآ  بقانم  ياهباتک  اه و  هرکذت 

ص:177

ًافرـص روکذم  بلطم  لقن  . 138 ، 133 مالـسلا ص130-1 ، هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  هناگ  هدراـهچ  نیموصعم  لـضاف ، داوج  - 1
یحـض نیما ، دمحا  هب : .ك.ر  رتشیب ، عالطا  تهج  .تسا  دـیدج  ياه  هرکذـت  زا  یخرب  ياههاگدـید  اب  ناگدـنناوخ  ییانـشآ  يارب 

ص387. همامالا ، هیرظن  یحبص ، دومحم  3/296 ؛ مالسالا ،
.تسا هدمآ  يدنه » رمت   » موم ياج  هب  خیراوت  یخرب  رد  - 2

، هعیشلا هقیدح  یلیبدرا ، سّدقم   3/48 افـصلا ، هضور  خیرات  دناوخریم ، 2/487 ؛ مالـسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، خیـش  - 3
.268 ، 267 ، 265 ، 12/264 راونالاراحب ، یسلجم ، دعب ؛ هب  ص658 
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يراذـگاو هزیگنا  هک  تسا  ییاـهتیعقوم  طیارـش و  رییغت  هب  ناـخّروم  یهجوـت  یب  تاـفالتخا  نـیا  زا  يا  هدـمع  مهـس  اـم  داـقتعا  هـب 
هب يدـحاو  هیرظن  اـب  ناوـت  یمن  هاـگ  چـیه  هک  تسا  یعیبـط  .تـسا  هدرک  فـلتخم  ياههاگتـساخ  اـهتّیهام و  راـچد  ار  يدـهعتیالو 

ًالماک ای  و  تسا ؟ هدوب  هناـقداص  ًـالماک  يدـهعتیالو ، اـی  تفـالخ و  يراذـگاو  زا  نومأـم  هاگتـساخ  اـیآ  .تسیرگن  ریغتم  ییارجاـم 
هراپ هک  ار  نومأم  فلتخم  عضاوم  اهدروخرب و  ناوت  یم  هنوگچ  ارچ و  هدوب ، نانچ  اـی  نینچ و  رگا  و  تسا ؟ هدـش  یحارط  هناراـکم 
يور زا  يا  هراپ  و  هنابلط ، تعفنم  هناراک و  هظفاحم  یـسایس ، ریبدت  رـس  زا  يا  هراپ  و  رهاظ ، رد  دـنچ  ره  هقالع  ّتبحم و  يور  زا  يا 
ریثأت تحت  نومأم  هک  ار  یفلتخم  ياهتیعقوم  طیارـش و  دـیاب  ادـتبا  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  يارب  .درک  هیجوت  ای  لیلحت و  هنیک  مشخ و 

.مینک یبایزرا  هتسیرگن ، یم  ثداوح  هب  اهنآ 

تیعقوم دنچ  یسررب 

( تفالخ  ) يدهعتیالو هیلّوا  هشیدنا  حرط  نارحب و  نارود  لوا : تّیعقوم 

رارق دنوادخ  هک  یلحم  هب  ار  نیملـسم  تفالخ   » تفرگ میمـصت  یماگنه  نومأم  دش ، هتفگ  يدـهعتیالو  حارط  ثحب  رد  هک  نانچمه 
دـندوب و هتـشاذگ  تمیزه  هب  ور  وا  نایرکـشل  هاپـس و  .تشاد  رارق  ینارحب  ًالماک  یطیارـش  رد  دوخ  هک   (1)« دنادرگزاب تسا ، هداد 

هاپـس رادرـس  ناهام  نب  یـسیع  دـش و  یم  دـیدهت  ریرـسلا  بحاص  طسوت  ناسارخ  وا ؛ تموکح  زکرم  .دوب  هتخیرگ  نیعا  نب  همثره 
لباک ریما  هب  ندـش  هدـنهانپ  هشیدـنا  رد  نومأم  درب و  نیما  دزن  دادـغب  هب  ار  يو  ات  دوب ، مزاع  وا  يریگتـسد  دـصق  هب  نیما  نبدّـمحم 

(2) .دوب

هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  دالوا  قح  هک  نآ  یلـصا  هاـگیاج  هب  ار  تفـالخ  تموکح و  دریگ ، یم  میمـصت  یتیعـضو  نینچ  رد  نومأـم 
نیا رد  نومأم  هاگتساخ  .دنادرگزاب  تسا  مالسلا 

ص:178

.1/191 یقهیب ، خیرات  یقهیب ، لضفلاوبا  2/386 ؛ مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، خیش  - 1
-2/2 یبوقعی ، خیرات  یبوقعی ، ص 441-436 ؛ لاوطلا ، رابخا  يرونید ، 10/217 ؛ ناریا ، مالـسا و  گرزب  خیرات  لماک  ریثا ، نبا  - 2
، یقهیب خـیرات  یقهیب ، لضفلاوبا  2/391 ؛ مالـسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، خیـش  2/391 ؛ بهذلا ، جّورم  يدوعـسم ، 450 ؛

.124-12/126 راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دّمحم  الم  1/192 ؛
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.دسر یم  رظن  هب  هناقداص  مدرک ،» دهع  دوخ  يادخ  اب  كاپ ، ّتین  اب   » هک دوخ  رارقا  فارتعا و  ربانب  نامز 

لیدعت نزاوت و  لماع  هب  زاین  یسایس و  مطالت  نارود  مّود : تّیعقوم 

فارتعا نیا  دـهاش  هک  لهـس  نب  لضف  نومأم ، هب  تردـق  تشگزاب  لاس 198 و  رفـص )  ) مرحم رد  نیما  دّمحم  ندش  هتـشک  زا  دـعب 
يا هزیگنا  هچ  اب  لهـس  نب  لضف  هک  نیا  .دنک  یم  ناشن  رطاخ  وا  هب  دوب ، هتـسب  دوخ  يادخ  اب  نومأم  هک  يرذـن  دـهع و  تسا ، هدوب 
نب لضف  لیامت  دـنهد  یم  ربخ  عبانم  هک  هنوگنامه  کش  یب  یلو  دراد ، يا  هناگادـج  یـسررب  هب  زاین  دوش  یم  روآدای  ار  دـهع  نیا 

نیا رد  یّمهم  لماع  لهس  نب  لضف  تسا و  لّمأت  لباق  نایولع  هب  نایسابع  زا  تفالخ  لاقتنا  هب  تبسن  لهس 

.دور یم  رامش  هب  يریگ  میمصت 

هدرک رذن  نم  روضح  رد  تفگ : نومأم  هب  دزاس و  لقتنم  نایولع  هب  دـنادرگب و  نایـسابع  زا  ار  تفالخ  هک  تساوخ  لهـس  نب  لضف 
(1) .يراپسب نایولع  هب  ار  يدهعتیالو  دنادرگزاب  وت  هب  تردارب  زا  ار  تموکح  دنوادخ  رگا  هک  يدوب  هدروخ  دنگوس  يدوب و 

رارق دوب  هتسب  نامیپ  دهع و  دوخ  يادخ  اب  هک  ینارحب  ًالماک  یطیارش  رد  ینعی  دوخ ، هیلوا  طیارش  رد  نامز  نیا  رد  نومأم  کش  یب 
يا هدننکدیدهت  لماوع  ریاس  هچ  رگا  دوب ، هتفر  نایم  زا  نیما  دّمحم  وا ؛ یـسایس  تردق  تایح و  هدننک  دـیدهت  لماع  اریز  تشادـن ،

نوچمه هک  نایولع  شزیخ  دـننام  دـندوب  اجرباپ  نانچمه  دـندوب  هدرک  روهظ  شردارب  وا و  نایم  گنج  اب  ناـمزمه  اـی  لـبق و  زا  هک 
نومأم یطیارـش  نینچ  رد  ایآ  نیا  دوجو  اب  درک  یم  مرگ  يو  تموکح  یبرغ  ورملق  هنهپ  رد  ار  ماـیق  ياـهنوناک  رتسکاـخ  ریز  شتآ 

: تسا نینچ  دیآ  یم  تسد  هب  اهدادخر  رهاظ  زا  هچنآ  دوب ؟ هدنام  یقاب  دوخ  كاپ  تین  رب  نانچمه 

وا لاس 198  لوالا  عیبر  هام  رد  ود  ره  دننک و  علخ  يدـهعتیالو  زا  ار  مّوس ) دـهعیلو   ) نم�وم هک  تشون  همان  همثره  رهاط و  هب  نومأم 
... (2) .دندرک علخ  يدهعتیالو  زا  ار 

ص:179

.2/386 مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، خیش  12/134 ؛ راونالاراحب ، یسلجم ، 1/192 ؛ یقهیب ، خیرات  یقهیب ، لصفلاوبا  - 1
هب ماـقم  نیا  ندرپـس  رب  میمـصت  يدـهعتیالو و  زا  نم�وم  علخ  هچناـنچ  . 10/231 ناریا ، مالـسا و  گرزب  خـیرات  لـماک  ریثا ، نـبا  - 2

میناد یم  هـک  یلاــح  رد  تــسا  هداد  يور  لاس 198  رد  ارجاـم  نیا  دـشاب  هدـش  ماـجنا  لاـس  کـی  رد  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح 
.دیدرگ دقعنم  ناضمر 201  رد  يدهعتیالو  نامیپ  دندمآ و  هنیدم  هب  لاس 200  رد  ورم ، هب  ماما  تمیزع  يارب  نومأم  ناگداتسرف 

ورم ات  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترجه  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comيایفارغج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 205 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2968/AKS BARNAMEH/#content_note_179_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2968/AKS BARNAMEH/#content_note_179_2
http://www.ghaemiyeh.com


(1) ...تفاین مالسلا  هیلع  یسوم  نب  یلع  زا  رتراوازس  یسک  درک  روغ  نایولع  سابع و  ینب  نادناخ  رد  نوچ  نومأم 

یلمع ار  نامیپ  دـهع و  نآ  دریگ  یم  میمـصت  سپـس  و  .تسا » باوص  هب  راک  نیا  : » دـیوگ یم  لهـس  نب  لضف  هب  خـساپ  رد  نومأم 
رگید داعبا  تسا  ارجام  دُعب  کی  نیا  .دنک 

بلح یحاون  رد  راّیس ، نبرصن  لاس 198  رد  .تفایرد  دش  وربور  نآ  اب  يزوریپ  زا  دعب  نومأم  هک  یطیارش  زا  ناوت  یم  ار  ارجام  نیا 
قارع رد  دّمحم » لآ  نم  اضرلا   » راعش اب  یـشره  نسح  .درک  ینیـشن  بقع  هب  راداو  هقر »  » ات ار  رهاط  هاپـس  تشادرب و  شروش  هب  رس 

دوب نیعا  نب  همثره  هاپس  ناهدنامرف  زا  هک  روصنم ) نب  يرس   ) ایارـسلاوبا درک و  مایق  هفوک  رد  لاس 199  رد  ابطابط  نبا  .درک  جورخ 
هرـصب و تلایا  رد  ماجنارـس  دنتـسویپ و  تضهن  نیا  هب  نایولع  ریاس  هک  يروط  هب  تفرگ  الاب  تّدـشب  مایق  نیا  هنماد  تسویپ و  وا  هب 

نب یـسوم  نب  لیعامـسا  سراف  رد  مالـسلا ، هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نب  میهاربا  نمی  رد  مالـسلا ، هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نبدـیز  زاوها 
جاوما رد  زین  رگید  ياهرهـش  هک  دییاپن  يرید  دندیـسر و  تردق  هب  نامیلـس  نبدّمحم  نئادـم  رد  سطفا و  نب  نسح  هکم  رد  رفعج ،

نیبیـصن و رب  یعبر  باطخ  نبرمع  نبدمحا  داتفا و  رفعج  نبدّمحم  تسد  هب  زاجح )  ) هنیدـم درک ، طوقـس  اهـشروش  اهـشزیخ و  نیا 
، یملس فاجح  نب  کلملادبع  ناتسنمرا  رد  يرکشی ، كرابم  نب  یسوم  نیقرافایم  رد  سنا ، نبدیس  لصوم  رد  .دش  هریچ  نآ  عباوت 

(2) ...و یلجع  فلدوبا  ناریا ) لابج  تلایا   ) مجع قارع  رد  يزرا ، داور  نبدّمحم  ناجیابرذآ  رد 

ص:180

، یـسلجم رقابدّـمحم  الم  2/385 ؛ مالـسلا ، هیلع  اـضرلا  راـبخا  نویع  قودـص ، خیـش  1/190 ؛ یقهیب ، خــیرات  یقهیب ، لـضفلاوبا  - 1
.12/131 راونالاراحب ،

، يربط ریرج  2-250 ؛ ، 249 ، 247 ، 244 ، 10/242 ناریا ، مالـسا و  خـیرات  لماک  ریثا ، نبا  2/2-460 ؛ یبوقعی ، خـیرات  یبوقعی ، - 2
،418 ، 401-2/2 بهذلا ، جّورم  يدوعسم ، 137 ؛ ، 5/123 توریب ،) پاچ   ) 5660 و ، 3638 ، 13/5629 نارهت ، پاچ  يربط  خیرات 

مایق هب  یلک  هاگن  یتالحم ، یلوسر  همجرت   ) نییبلاـطلا لـتاقم  یناهفـصا ، جرفلاوبا  443-433 ؛ لاوطلا ، راـبخا  يرونید ، 442 ؛ ، 441
یف بلاطلا  هدمع  هبنع ، نبا  535 ؛ ، 501 ، 497 ص493-4 ، نایولع ، مایق  ریاس  ص497-475 و541-501 و  ایارسلاوبا ، ابطابط و  نبا 

،206 ، 203-4 ص 117-8 ، نایولع ، مایق  ریاـس  . 205 ص152 ، ابطابط ، نبا  مایق  هب  یلک  هاگن  یئبمب ، پاـچ  بلاـط  یبا  لآ  باـسنا 
بیطخ 3/471 ؛ فـجن ،) پاـچ   ) بلاـط یبا  لآ  بقاـنم  بوشآرهـش ، نـبا  85 ؛ ص53 ، برعلا ، باــسنا  هرهمج  مزح ، نــبا  243 ؛

9/75 و 5/354. مالعالا ، یلکرز ، 2/115 ؛ دادغب ، خیرات  يدادغب ،
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اب يا  هنیرید  فالتخا  نایـسابع  .دندوب  هدـننکدیدهت  یلماع  زین  یـسابع  نادـناخ  هکلب  دـندمآ ، یمن  رامـش  هب  رطخ  عبنم  اهنت  نایولع 
نانآ نابّصعتم  دنتشاد و  نومأم 

رد وا  رس  ندناخرچ  نیما و  نتشک  .دندروآ  یم  باسح  هب  هداززینک  کی  اهنت  ار  وا  هکلب  هتسنادن  لیصا  یـسابع  کی  ار  وا  هاگ  چیه 
دندوب هدـمآ  درگ  هدـیبز )  ) نیما ردام  فارطا  رد  هک  ار  يذـفنتم  نایـسابع  مشخ  درک و  رتمرگ  دادـغب  رد  ار  هئطوت  ياـهنوناک  رهش ،

(1) .تخیگنارب

هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  نادـناخ  هب  تبـسن  مدرم  هقالع  رهم و  رب  تساک  یم  ساـبع  ینب  راـبتعا  زا  هک  هزادـنا  ناـمه  هب  ثداوح  نیا 
يا هناوتـشپ  شردام  یناریا  داژن  هچ  رگا  دوب ، هدرک  باـختنا  ار  ورم  دادـغب ، رد  نایـسابع  هاـگیاپ  ربارب  رد  نومأـم  دوزفا ، یم  مالـسلا 

یحاون ریاس  دادغب و  رد  هک  يدنمتردق  يورین  ربارب  رد  زایتما  نیا  اما  دوب  مزراوخ  ورم و  رد  وا  يارب 

تایح و راچانب  نومأم  یطیارـش  نینچ  رد  .دمآ  یمن  باسح  هب  يدج  نادـنچ  درک ، یم  ینیچ  هسیـسد  وا  دـض  رب  یـسابع  تموکح 
تّدـشب هداد و  شور  رییغت  ناهگان  نایـسابع ، لـیم  فـالخرب  ور  نیا  زا  دـید ، ناـیولع  زا  تیاـمح  رد  اـهنت  ار  دوخ  تموکح  ياـقب 

یم بصاغ  کی  مشچ  هب  ار  وا  دوخ  ماـیق  رد  اـهنآ  تشادـن و  ناـیولع  ناـیم  رد  یهاـگیاپ  نومأـم  هچ  رگا  .دـش  ناـیولع  هب  لـیامتم 
تدـم يارب  ار  دوخ  یـسایس  نزاوت  لداعت و  نایولع  هب  دایز  شیارگ  نداد  ناشن  عضوم و  رییغت  اب  ات  دیـشوک  نومأم  اـما  دنتـسیرگن ،

.دنک ظفح  هاتوک  دنچ  ره  ینامز 

وا دیما  نزور  هناگی  تاجن و  هار  اهنت  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  هب  یکیدزن  دوب ، راتفرگ  نآ  رد  نومأم  هک  ینافوط  نینچ  رد 
، كاپ يا  هشیدـنا  اب  دوخ  همان  هبوت  رد  ًالبق  نومأم  هچ  رگا  .دوبن  لیامت  اب  مأوت  نامز  زا  يا  هلحرم  نینچ  رد  ییوسمه  نیا  یلو  دوب ،

رد

ص:181

.2/162 یبوقعی ، خیرات  یبوقعی ، ص303 ؛ ءافلخلا ، خیرات  یطویس ، 404 ؛ ، 401-3/2 بهذلا ، جورم  يدوعسم ، - 1
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ساسا نیا  رب  .دوب  هدـش  نوگرگد  هشیدـنا  نآ  طیارـش  نیا  رد  کش  یب  اـّما  دوب ، هتـسب  ناـمیپ  دـهع و  شیوخ  يادـخ  اـب  هراـب  نیا 
رارق دوخ  دـهعیلو  دراد و  مّدـقم  دوخ  ناشیوخ  نادـنزرف و  رب  ار  وا  اـت  دـش  ثعاـب  ماـما  هب  نومأـم  دـیدش  هقـالع  نوچمه : یتاراـبع 

رد يزوج  نبا  ای  هدروآ و  همغلا  فشک  رد  سوواط  نبا  زا  لقن  هب  یلبرا  هک   (1)، دهد

لاح رد  ار  دوخ  تایح  تفـالخ و  هّیلوا ، طیارـش  رد  نومأـم  هک  ارچ  تسا ، هناـققحم  ریغ  یحطـس و  هتـشاد ، ناـیب  صاوخلا  هرکذـت 
گنچ و اب  ار  نآ  تشاد  زاین  تّدشب  دوب  هدروآ  تسد  هب  ار  دوخ  هرابود  ِتایح  تفالخ و  هک  نیون  طیارـش  رد  اما  .دید  یم  يدوبان 

اریز تخاس  یم  هدروآرب  ار  زاین  نیا  مالسلا  هیلع  یـسوم  نب  یلع  هب  يدهعتیالو  ندرپس  تفالخ و  داهنـشیپ  اهنت  دنک و  ظفح  نادند 
(2) .دومن یم  حالس  علخ  ار  يولع  نایعدم  مه  درک و  یم  جراخ  هنحص  زا  ار  یسابع  يابقر  مه  ترضح  نآ  هب  نتسج  یکیدزن 

هیلع اضرلا  یـسوم  نب  یلع  يدهعتیالو  نافلاخم  زا  يا  هّدـع  خـساپ  رد  يو  .تفایرد  زین  نومأم  نانخـس  زا  ناوت  یم  ار  عوضوم  نیا 
جراخ سابع  ینب  نادـناخ  زا  ار  تمظع  تفارـش و  نیا  ادابم  دـنتفگ : یم  دـندرک و  یم  هاگآ  رما  نیا  تارطاخم  زا  ار  وا  هک  مالـسلا 

ار تا  هداوناخ  دوخ و  دوش  لقتنم  مالـسلا  هیلع  یلع  نادناخ  هب  تفالخ  رگا  دـش و  دـهاوخ  افلخ  نایم  رد  هقباس  یب  يراک  هک  ینک 
دوخ دهعیلو  ار  وا  دناوخ ، یم  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  تشاد  ام  اب  هک  يا  هلـصاف  رطاخ  هب  یـسوم  نب  یلع  دیوگ : یم  يا  هدرک  دوبان 

(3)  ... دیامن و ام  يرادمامز  تفالخ و  هب  رارقا  دنک و  توعد  نم  بناج  هب  ار  مدرم  ات  مدرک 

ص:182

.12/286 راونالاراحب ، یسلجم ، - 1
ای هقالع و  يدهعتیالو  هب  ار  مالـسلا ، هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  باختنا  تلع  هنافاکـشوم  یهاگن  اب  دوخ  خـیرات  رد  دـناوخریم  - 2

، مالـسا تیالو  فانکا  فارطا و  زا  نومأم  تفالخ  مایا  رد  دسیون : یم  هنانیب  عقاو  يدـید  اب  هکلب  دـناد  یمن  نایولع  هب  نومأم  لیامت 
باب نیا  رد  يأر  باحـصا  نالقاع و  اـب  ماجنارـس  دوب ، گـنتلد  لولم و  هتـسویپ  تهج  نیا  زا  نومأـم  دـندرک و  یم  جورخ  ناـیولع 
دشاب لمع  رویز  ملع و  هیلح  هب  هتـسارآ  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نین�وملاریما  دالوا  زا  یکی  هک  تفرگ  رارق  نآ  رب  اهیأر  درک ، تروشم 

ار مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تهج  نیا  زا  نومأم  ...داتفا  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  رب  رایتخا  هعرق  تخاس و  دیاب  دهعیلو 
،47-8 ، 42-3/3 افـصلا ، هضور  خیرات  دـناوخریم ، ...تسا  نایولع  تسد  هب  تفالخ  وا  گرم  زا  سپ  دـننادب  نایـسابع  هک  دـیزگرب 

.458
.171-12/2 راونالاراحب ، یسلجم ، رقابدّمحم  الم  - 3
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 ( مالسلا هیلع  اضر  ماما  تداهش   ) ناکاین عضاوم  هب  تشگزاب  فده و  رد  یماکان  مّوس : تیعقوم 

هـسیسد ندرک  سویأم  رب  هوالع  وا  .دوب  نشور  ًالماک  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  هب  يدهعتیالو  يراذگاو  زا  نومأم  فدـه 
يو دض  رب  ییاتدوک  مرگرس  هک  دادغب  نانیچ 

نادرگالب ار  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  تخاس و  مارآ  ار  يولع  ياهمایق  دندوب ،

لابقا هک  یطیارش  رد  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  يدهعتیالو  .دراد  هگن  نوصم  شنانمـشد  تارطاخم  زا  ار  دوخ  ات  داد  رارق 
لماـع کـی  زا  شیب  دوـب  هتخاوـن  یـسابع  نادـناخ  هرکیپ  زا  ییادـج  گـنهآ  زین  دوـخ  دوـب و  هدرک  شکورف  ساـبع  ینب  زا  یمدرم 

نیا .دیـشخب  یم  تیعورـشم  شتموکح  دوخ و  هب  ماما  يونعم  رادـتقا  ياول  ریز  رد  نومأم  .تشاد  ییاراـک  نومأـم  يارب  هدـنرادزاب 
ناربج دوب ، شا  يردام  نادـناخ  یتلاصا  یب  زا  یـشان  هک  ار  وا  یتّیوه  فعـض  نومأم  تموکح  ياه  هیاپ  ماکحتـسا  رب  هوالع  رابتعا 
نتـشاد رظن  رد  نودـب  دـنا  هدرک  نایب  بلاطا  یبا  نب  یلع  نادـناخ  هب  نومأم  هقالع  راـهظا  شیارگ و  هراـبرد  عباـنم ، هچنآ  .درک  یم 

نیا ثداوح  ناگدـنیوج  بولطم ، طیارـش  هب  ندیـسر  يارب  وا  يدـنمزاین  هب  هجوـت  یب  تشاد و  رارق  نآ  رد  نومأـم  هک  ییاـهتیعقوم 
زا يدهعتیالو  شریذپ  رد  ار  ضقانت  نیا  روحم  هک  تسا  حـضاورپ  .دـنک  یم  ضقانت  یعون  راچد  ار  مالـسا  یـسایس  خـیرات  زا  ههرب 

دوخ دوب و  راکم  يراکتسایس  وا  تفای  نومأم  ّتیـصخش  رد  دیاب  ار  نآ  هکلب  تسج  دیابن  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  يوس 
نادناخ نیا  رب  شناکاین  هک  ییاهمتس  ناربج  بلاط و  یبا  نب  یلع  نادناخ  هب  تمدخ  زج  یفده  هک  درک  یم  دومناو  يا  هتخیهرف  ار 

(1) .درادن دنا  هتشاد  اور 

زین درک و  یم  مولع  يریگارف  فرص  نومأم  هک  یتاقوا  شفلس و  يافلخ  ریاس  نیما و  هب  تبـسن  یناوجون  رد  وا  يراکزیهرپ  ًاملـسم ،
سدقت یعون  هک  وا  يدرف  ياه  هبنج  ریاس 

ص:183

هبناج همه  لیلحت  یپ  رد  هک  نآ  یب  دـنا و  هتفرگ  رارق  رهاظ  نیا  ریثأـت  تحت  هک  دنتـسه  یناـخّروم  هلمج  زا  یلبرا  يزوج و  نبا  - 1
هب نومأم  يرهاظ  هقالع  دـنا و  هدـیزگرب  ار  دـنا  هداد  تبـسن  اهنآ  هب  یـضعب  هک  روط  نآ  هنانئاخ  هن  يا  هنارگن  هداـس  هار  دـنیآرب  يا 
زا عنام  مالسلا  هیلع  ماما  عییشت  مسارم  رد  يو  ندرک  يراز  نویش و  زین  يدهعتیالو و  هب  ناشیا  باختنا  مالسلا و  هیلع  اضر  ترـضح 

یعقاو هرهچ  شرگن  عون  نیا  هجیتـن  رد  دریگ و  رارق  هجوت  دروـم  تسرد  مالـسلا  هیلع  ماـما  تداهـش  رد  نومأـم  شقن  هک  هدـش  نآ 
یف ل�وسلا  بلاطم  همیمض  هب  صاوخلا  هرکذت  يزوج ، نبا  دینک : یسررب  .تسا  هدنام  رود  اهنآ  هاگن  زا  يدهعتیالو  ّتیهام  نومأم و 

.286-12/7 راونالاراحب ، یسلجم ، ص355 ؛ لوسرلا ، لآ  بقانم 
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دشخب و یم  تّوق  ار  نومأم  هرهچ  نیا  هک  تسا  یلماوع  زا  دوب  هدیشخب  وا  هب  یلاعت  و 

نومأم یعقاو  هرهچ  تخانـش  زا  ار  اـهنآ  هدـناشک و  يرگنوس  کـی  هب  ار  ناـخّروم  یخیراـت ، ياهیـسررب  لـیلحت و  رد  اهتلـصخ  نیا 
نیا .تفای  تسد  دوخ  هدمع  فادـها  هب  نومأم  يدـهعتیالو ، هب  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  باختنا  اب  .تسا  هتـشادزاب 

اما دیامن ، حالـس  علخ  ار  يولع  نایعدم  دنک و  جراخ  هنحـص  زا  ار  یـسابع  يابقر  تدم  هاتوک  رد  دوب  هتـسناوت  هچ  رگا  مّوس  لماع 
رد .تخاس  وربور  یساسا  ياه  تسکش  اب  تدم  هاتوک  ياهزایتما  يازا  رد  ار  نومأم  ًالمع  هک  دروآ  مهارف  ار  يرگید  طیارـش  دوخ 

فادها ياتسار  رد  نآ  راکشآ  مد  هک  دوب  مدود  ریشمش  کی  نومأم  يارب  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  يدهعتیالو  عقاو 
مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  هک  دوب  يریسم  رد  نآ  ناهنپ  مد  اما  دوب ) هدرک  هبـساحم  وا  هک  نانچ  نآ   ) تشاد رارق  نومأم 

هکلب دنک ، ذاّختا  ار  عضوم  نیا  يدهعتیالو  شریذپ  اب  دشاب  هتساوخ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  نآ  یب   ) درک یم  يربهر  تیاده و  ار  نآ 
زین ار  تسایـس  نیا  دوب ، هدرک  مالعا  يدـهعتیالو  هرابرد  ار  دوخ  عضاوم  لبق  زا  هک  نانچمه  يدـهعتیالو ، یلیمحت  شریذـپ  زا  دـعب 

هک نانچ  نآ  دوب  شنادناخ  تماما  تیالو و  تیناقح  تابثا  هراومه  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  فده  داد .) همادا  ًادعب 
هینایب هتـشون و  تسد  نینچمه  بهذلا و  هلـسلس  ثیدح  روباشین و  هثداح  .میدوب  شدهاش  ورم  هب  هنیدـم  زا  شرفـس  ریـسم  لوط  رد 

.درک ذاّختا  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  یعضاوم  نیرتحیرص  هلمج  زا  يدهعتیالو  هماندهع  تشپ  رد  ماما  هنارگاشفا 

عطق اج  کی  ار  سابع  ینب  یتموکح  یـسایس  تایح  نیداینب  ياه  هشیر  هکلب  دز ، یم  ار  نومأم  یتایح  گرهاش  اهنت  هن  ماما  فادها 
.درک یم 

هب هدش  باسح  ياهلیلحت  ساسارب  ای  دنتـشاد و  هک  یبّصعت  رـس  زا  ای  اهنآ  دوبن ، اجیب  بّصعتم  نایـسابع  تفلاخم  هک  تسا  حـضاورپ 
زا یـضعب  یتح  تسا و  يّدج  ًالماک  رطخ  کی  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  يدهعتیالو  هک  دندوب  هدرب  یپ  تیعقاو  نیا 
اب دوخ  ياقب  ظفح  يارب  یـسابع  نادناخ  هک  دوبن  تهج  یب  (1) و  دندرک لادـج  نومأم  اب  تیعقاو  نیا  تابثا  يارب  ناج  ياپ  ات  اهنآ 

(2) دنداد تعیب  تسد  يدهم  نب  میهاربا 

ص:184

.دندوب هتسد  نیا  زا  سنویوبا  نارمع و  یبا  نب  یلع  يدولج ، دیزی  نب  یسیع  - 1
.دندوب هتسد  نیا  زا  دادغب  نایساّبع  دیشر و  نادناخ  هدیبز ، اهنآ  سأر  رد  نیما و  دّمحم  ناگدنامزاب  - 2
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یتیعقوم رد  نومأم   (1) .دننک هاگآ  رطخ  نیا  زا  ار  نومأم  دندیشوک  تفلاخم  ضارتعا و  زاربا  اب  نومأم  هفالخلاراد  رد  زین  یهورگ  و 
یمن دوب  هتفرگ  تسد  هب  هک  ار  يریشمش  ناهنپ  مد  وا  هک  ارچ  درک ، یمن  ساسحا  شتسایک  مغر  یلع  ار  دیدهت  نیا  هک  تشاد  رارق 

هک دادـغب  نایـساّبع  هرکیپ  رب  تشاد  دـصق  اوق  همه  اب  دوب و  هدـش  فوطعم  نآ  راکـشآ  مد  هب  نامز  نآ  رد  وا  هجوت  نیرتشیب  دـید و 
نایولع بیسآ  زا  ار  دوخ  ییوس  زا  دشخب و  مایتلا  ار  دوخ  یناور  یحور و  ياه  هدقع  دنزب و  مخز  دندرمـش  یم  ریقح  ار  وا  هراومه 

هتخاس نیریش  ار  وا  ماک  يا  هنوگ  هب  ینمیا  ماقتنا و  ینعی  لماوع  نیا  .دراد  هاگن  نامارد 

ياه هولج  تفریذـپ  ناـیاپ  ینیریـش  نآ  معط  هک  یماـگنه  اـما  .درک  یمن  ساـسحا  ار  ناـهنپ  غیت  ياـهمخز  شزوس  یخلت و  هک  دوب 
ّتیـصخش ذوفن  يارب  یلماع  هب  هکلب  هدوبن ، ریگالب  يرپس  اهنت  هن  ًالمع  يدهعتیالو  هک  تفایرد  نومأم  دش و  رهاظ  ناهنپ ، غیت  یخلت 

رد یمالسا  قرف  نایدا و  ریاس  یبهذم و  نافلاخم  نایم  رد  یتح  هعماج و  رد  مالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  يونعم  یملع و 
زین وا  تموکح  هرکیپ  نایم  رد  ذوفن  نیا  هک  ییاج  ات  تسا ، هدش  لیدبت   (2) دیدرگ یم  رازگرب  نومأم  يوس  زا  ًاتدمع  هک  یتارظانم 
درک ناریو  ار  دوخ  رس  تشپ  ياهلپ  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  يدهعتیالو  اب  نومأم  رگید  يوس  زا  .دروخ  یم  مشچ  هب 

مارآ و يریوصت  دادغب  زا  هک  شردارب  لهس و  نب  لضف  هنابلط  هاج  ياهتسایس  هک  تسناد  دش و  هاگآ  دادغب  ثداوح  زا  هک  ینامز  و 
تـشگزاب نیا  دوب  مزـال  اـما  دـیدن ، دوخ  يارب  هّیلوا  عـضاوم  زا  تشگزاـب  زج  يا  هراـچ  تسا  نیغورد  دـندوب ، هدرک  میـسرت  عـیطم 

هک روط  نامه  تساوخ  یم  وا  هک  ارچ  دشاب ، یجیردت 

.دروآ نییاپ  جیردت  هب  ار  نآ  دوب ، هدرب  الاب  ار  نایولع  هب  شیارگ  مَلَع  جیردتب  زاغآ  رد 

تسایس ياشفا  میب  زا  دز و  غیت  سخرس  مامح  رد  ار  لهس  نب  لضف  ادتبا  نیاربانب 

ص:185

نیا زا  دـننک  دوخ  ياطخ  هجوتم  ار  نومأم  دندیـشوک  یم  میقتـسمریغ  ياهتفلاخم  راهظا  ل�وس و  داـجیا  اـب  ورم  رد  هک  ینایـسابع  - 1
.رطف دیع  زامن  ناراب و  ياعد  يارجام  هب  دینک  عوجر  هنومن  يارب  دندوب ، هتسد 

، مالـسلا هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، خیـش  هب : .ك.ر  .اهنآ  نیماضم  نینچمه  تارظانم و  ییاپرب  یگنوگچ  زا  عالطا  تهج  - 2
، لاـمآلا یهتنم  یمق ، ساـبع  خیــش  2/251 ؛ داـشرالا ، دـیفم ، خیـش  12/260-236 ؛ راونـالاراحب ، یـسلجم ، 7-476 ؛ ، 427-2/448

ص653. هعیشلا ، هقیدح  یلیبدرا ، سّدقم  341-329 ؛ ص326 ،
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لوق هب  هک  ار  لهـس  نب  لضف  لتق  حرط  نایرجم  دندوب  یماظن  یـسایس و  تردق  أشنم  هک  شردارب  لهـس و  نب  لضف  هب  تبـسن  دوخ 
(1) .دز ندرگ  دندوب ، وا  دوخ  مشح  مدخ و  نالماع و  زا  نت  راهچ  يربط 

تسا هتشگزاب  نادیم  زا  هناحتاف  تشادنپ  یم  هک  دنام  یم  يا  هدروخ  تسکش  کی  هب  نامز  نیا  رد  کش  یب  نومأم  یحور  طیارش 
مه هک  نایولع  رادتقا  زا  یکانلوه  هیاس  شرس  تشپ  رد  شتموکح و  یبرغ  ورملق  تعسو  هب  دوب  هتفای  یبارـس  شیاهوزرآ  قفا  رد  و 

کی هک  هدرک  یم  يزاب  یبانط  يور  رب  نونکات  هک  دوب  هتفایرد  ًاقیمع  وا  .دـندوب  هداد  رارق  دوخ  هاـگیاپ  ار  ناریا )  ) ناـسارخ کـنیا 
دادغب زا  ندیرب  .دنک  عطق  ار  يرگید  دیاب  مادک  ره  هب  ندیـسر  يارب  دوب و  هدروخ  هرگ  دادغب  رد  شرگید  رـس  ناسارخ و  رد  شرس 

زین دوخ  هک  ینامز  صوصخ  هب  دندوبن ، اریذپ  ار  وا  تیعورـشم  هاگ  چیه  هک  یناسک  دناشک ؛ یم  نایولع  تمـس  هب  ار  وا  نایـساّبع ) )
.دوب هدوشگ  مالسلا  هیلع  یلع  نادناخ  تیناقح  فارتعا و  هب  بل  راچانب 

دادغب اب  شطباور  رس  رب  هک  ار  یعنام  دیاب  دوخ ، هتـشذگ  عضوم  زا  تشگزاب  يارب  وا  .درک  باختنا  ار  دادغب  نومأم  طیارـش  نیا  رد 
.دوب مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  يدهعتیالو  يارجام  نآ  درادرب و  نایم  زا  دوب  هدرک  داجیا 

رهاظب يا  هثداح  کی  یط  ماما  یناهنپ  لتق  هئطوت  حرط  اب  وا  تشادـن ، دوخ  ناکاین  هویـش  هب  لّـسوت  زج  يا  هراـچ  چـیه  راـک  نیا  رد 
زا يرایسب  زورما  ات  یتح  هک  دوب  هنارهام  يا  هنوگ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  تداهـش  يارجام  یحاّرط  .دناسر  تداهـش  هب  ار  ماما  یعیبط ،

يراوگوس سلاجم  ترضح و  نآ  هزانج  عییشت  مسارم  رد  تکرـش  اب  نومأم  .دنا  هدنام  قفومان  وا  ياپ  ّدر  ندرک  ادیپ  يارب  ناخّروم 
ياهنظءوس زا  يرایسب   (2) دوب هداد  بیترت  دوخ  هک 

، دز یم  ماگ  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تداهـش  زا  دـعب  نومأم  هک  دوب  يا  هزات  هار  زاغآ  تامادـقا ، نیا  .درک  یثنخ  ار  یلامتحا 
هایـس سابل  هشیمه  يارب  نت  زا  نآ  ندرک  نوریب  اـب  دوشگ و  دوب  زبس  ساـبل  هک  ار  ناـیولع  هب  شلاـصّتا  هقلح  نیرخآ  ماجنارـس  يو 

(3) .دیشوپ

ص:186

نبا ص207 ؛ هیـصولا ، تابثا  يدوعـسم ، 3/478 ؛ بلاـط ، یبا  لآ  بقاـنم  بوشآرهـش ، نـبا  11/1027 ؛ يربط ، خـیرات  يربـط ، - 1
.6/443 ممالا ، براجت  هیوکسم ،

.2/471 یبوقعی ، خیرات  یبوقعی ، - 2
.10/303 ناریا ، مالسا و  خیرات  لماک  ریثا ، نبا  - 3
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اهتشاددای

هراشا

هیسداق ات  هّکم  هار  ریسم 

هرصب ات  هّکم  هار  ریسم 

هرصب ات  هفوک )  ) هیسداق هار  ریسم 

( هیسداق  ) هفوک ات  هّکم  هار 

يدهعتیالو هماندهع  لماک  نتم 

ص:187
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هسیفنلا قالعالا  زا  لقن  هب  هفوک )  ) هیسداق ات  هّکم  هار  ریسم 

« هدـنک يذ  هرمغ   » هک هنابـش  تسا  یهاگتحارتسا  ياراد  تیعمجرپ و  تسا  یهاگلزنم  هک  لـیم  رماع 22  ینب  ناتـسب  ات  هّکم  زا  - 38
.دراد مان  ( Ghamr Dhikinde)

.تسا لیم   Zatoerqh) 22 « ) قرع تاذ   » ات رماع  ینب  ناتسب  زا  - 39

ماـن هب  هنابـش  هاـگتحارتسا  ياراد  رایـسب و  بآ  اـب  تخردرپ  تیعمجرپ و  تـسا  یهاـگلزنم  تـسا و  قارع  مدرم  تاـقیم  لـحم  نـیا 
(. Autas « ) ساطوا »

یم نیمأت  اههاچ  هکرب و  زا  هک  رایـسب  بآ  اب  مّرخ و  زبس و  یهاـگلزنم  .تسا  لـیم   Ghamra) 36 « ) هرمغ  » اـت قرع  تاذ  زا  - 40
.دوش

.تسا لیم   Moslah) 18 « ) حلسم  » ات هرمغ  زا  - 41

مان ( Kiaraneh « ) هناریک  » نآ هنابـش  هاگلزنم  بآرپ و  داـبآ و  تسا  یهاـگلزنم  .لـیم   Ufaiiya) 28 « ) هیعیفا  » ات حلـسم  زا  - 42
.دراد

تـسا یهاگلزنم  تسا ، یمیدـق  ياهاتـسور  زا  لـحم  نیا  .تسا  لـیم   Banisulaim) 32 « ) میلـس ینب  ندـعم   » اـت هـیعیفا  زا  - 43
.دننکاس اج  نآ  رد  میلس  ینب  بارعا  تیعمجرپ و 

.دراد ( Sandja « ) هجنس  » مان هب  هنابش  یهاگتحارتسا  تسا و  لیم   Umagh) 19 « ) قمع  » ات میلس  ینب  زا  - 44

.تسا ( Kunabain « ) نیبانک  » مامن هب  یهاگتحارتسا  ياراد  لحم  نیا  .تسا  لیم   Salila) 21 « ) هلیلس  » ات قمع  زا  - 45

دوجو یعماج  دجـسم  اج  نآ  رد  تسا و  هذـبر  رد  يرافغ  رذوبا  ربق  هناـخ و  .تسا  لـیم   Rabaza) 26 « ) هذبر  » ات هلیلـس  زا  - 46
.تسا نآ  یلیم  رد 14  هک  دراد  مان  هعروا »  » نآ هنابش  هاگتحارتسا  .دراد 

اـه و هـکرب  زا  ناشبرــش  بآ  ناـکم  نـیا  رد  .تـسا  لــیم   Mughisatel-Mawan) 24 « ) ناواـملا هـثیغم   » اـت هذــبر  زا  - 47
.دراد رارق  نآ  یلیم  رد 16  هک  تسا  طمس »  » نآ هنابش  هاگلزنم  .تسا  كدنا  یلو  تساههاچ ،

.تسا لیم   34 (1)« هرقن ندعم   » ات ناواملا  هثیغم  زا  - 48

ص:188

هنابش هاگتحارتسا  هک  ( Muhdath) ثدحم هب  هرقن  ندعم  زا  .تسا  لیذ  حرـش  هب  هنیدـم  هب  هرقن  ندـعم  هار  ریـسم   . Naqra - 1
هب دـبای  یم  همادا  هار  ( Husain  ) نیصح ات  هلیـسع  زا  تسا و  لیم   Usaila) 28  ) هلیـسع هب  ثدحم  زا  لیم و  هلصاف 10  هب  تسا 
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زا .دنور  یم  ( Batn-Nakhil  ) لـیخنلا نطب  يوس  هب  نیلوحکم  زا  و  ( Makhulin  ) نیلوحکم هب  اج  نآ  زا  لـیم و  تفاسم 13 
لیم  Rikabiya) 15  ) هیباکر ات  فرط  زا  تسا و  لیم   Tarf) 7  ) فرط ات  اج  نآ  زا  لیم و   Saqara) 15  ) هرقس ات  لیخنلا  نطب 

.206-70 هسیفنلا ، قالعالا  هب » .ك.ر  .تسا  هار  لیم  هنیدم 10  ات  اج  نآ  زا  و 
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تسا و هتخاـس  یـسیع  نـب  مساـق  فـلدوبا  ار  نآ  هـک  مّرخ  یهاـگلزنم  .تـسا  لـیم   Hadjar) 34 « ) رجاـح  » اـت هرقن  ندـعم  - 49
.تسا هیسابع  نآ  هنابش  هاگتحارتسا 

یندـیماشآ بآ  .دـننکاس  يودـب  بارعا  نآ  رد  هک  مّرخ  زبس و  یهاگلزنم  .تسا  لـیم   Samira) 34 « ) ءاریمـس  » ات رجاح  زا  - 50
.تسا ( Mahmiya « ) همیحم  » نآ هنابش  هاگلزنم  تساه و  هکرب  اههاچ و  زا  اهنآ 

بارعا نآ  رد  هک  تسا  یهاگلزنم  نآ  .تسا و  لیم   Tuz) 20 « ) زوت  » ات ءاریمس  زا  - 51

.دراد رارق  نآ  یلیم  رد 17  هک  تسا  ( Qurnatain « ) نیتنرق  » نآ هنابش  هاگتحارتسا  .دننکاس  دسا  ینب 

( رادـهار  ) تسا و یتیعمجرپ  لحم  دوش و  یم  تعارز  نآ  بآ  اب  هک  تانق  ياراد  زوت  زا  دـعب  تسا  یهاگلزنم  ( Faid « ) دیف - » 52
هنابش هاگتحارتسا  تسا ، ّیَط  هلیبق  هاگیاج  هار و  همین  رد  هاگلزنم  نیا  دراد و  دوجو  یعماج  دجسم  اج  نآ  رد  دراد ، تنوکس  نآ  رد 

.هلصاف لیم  اب 20  دراد  مان  ( Qarain « ) نئارق  » نآ

ناشبرش بآ  دنا و  هدز  رداچ  نآ  رد  يودب  بارعا  هک  تسا  یهاگلزنم  نآ  .تسا و  لیم   Aladjfur) 36 « ) رفجالا  » ات دیف  زا  - 53
« رغا  » نآ هنابش  هاگلزنم  دنروآ و  یم  دادغب  هب  تفاظن  وشتسش و  يارب  هک  دراد  دوجو  دیفس  لگ  اج ، نآ  رد  تساههاچ و  هکرب و  زا 

.تسا ( Agharr)

مزاخ نب  همیزخ  نوچ  دش و  یم  هدیمان  دورز  ادـتبا  رد  هاگلزنم  نیا  .تسا  لیم   Khuzaimiya) 24 « ) هیمیزخ  » ات رفجالا  زا  - 54
هدش هدناوخ  مان  نیا  هب  دیشک  یم  بآ  اهنآ  زا  نارتش  هلیـسو  هب  درک و  داجیا  نآ  ياههاچ  بآ  يارب  ییاهدور  اه و  هکرب  اج  نآ  رد 

هدیـشوپ ییاج  دوخ  هک  میمت  ینب  هلحم  رد  نآ  یکیدزن  رد  بآ  اما  تسین ، یبآ  نآ  ياه  هکرب  رد  هک  دـتفا  یم  قافّتا  یهاگ  .تسا 
تفای تسا  زمرق  گیر )  ) لمر زا 

ص:189
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.دراد رارق  نآ  یلیم  رد 14  هک  تسا  نیع »  » نآ هنابش  هاگتحارتسا  دوش ، یم 

رازاب هبامرگ و  نیدـنچ  وراـب و  ياراد  هک  تسا  يرهـش  هاـگلزنم  نیا  .تسا  لـیم   Thaalbiya) 32 « ) هیبـلعث  » اـت هیمیزخ  زا  - 55
زا اهنآ  یندیماشآ  بآ  .تسا  ربنم  عماج و  دجسم  ياراد  هّکم و  ات  دادغب  هار  هب  تبـسن   ) هدش عقاو  هّکم  هار  ثلث  رد  رهـش  نیا  تسا ،

.دراد مان  ( Muhallabiya « ) هیبلهم  » نآ هنابش  هاگتحارتسا  تساه و  هکرب 

و هـکرب ، زا  شبرــش  بآ  دراد و  رارق  هاـگلزنم  نـیا  رد  يداـبعلا »  » ربـق .تـسا  لـیم   Bataniya) 29 « ) هیناـطب  » اـت هیبـلعث  زا  - 56
.تسا نیردب »  » نآ هنابش  هاگتحارتسا 

یم دـش  دـمآ و  نآ  رد  يودـب  بارعا  زا  یهورگ  هک  تسا  یهاگلزنم  نآ  تسا و  لیم   Shuquq) 29 « ) قوقـش  » ات هیناطب  زا  - 57
عقاو نآ  یلیم  رد 14  دوش و  یم  هدـیمان  ( Tananir « ) رینانت  » نآ هنابـش  هاگتحارتسا  تساه و  هکرب  زا  اهنآ  یندیماشآ  بآ  دـننک ،

.تسا

نیمز رد  نوچ  هیرق  نیا  .ناوارف  بآ  اهرازاب و  ياراد  دابآ  تسا  يا  هیرق  هلابز  .تسا  لیم   Zabala) 21 « ) هلابز  » ات قوقش  زا  - 58
یلیم رد 14  هک  تسا  ( Djuraisi « ) یسیرج  » نآ هنابـش  هاگتحارتسا  .تسا  بآ  ياراد  ناتـسبات  ناتـسمز و  دراد  رارق  يداو  تسپ 

.تسا هدش  عقاو  نآ 

نآ هاـگتحارتسا  دراد و  كدـنا  یبآ  اـب  ییاـههاچ  هک  گـنت  تسا  یهاـگلزنم  نیا  .تسا  لـیم   Qaa) 24 « ) عاق  » اـت هلاـبز  زا  - 59
.تسا ( Djalha « ) ءاحلج »

راومه ار  نآ  هک  هدوب  يا  هندرگ  عقاو  رد  و  اه ، هکرب  اههاچ و  اب  تسا  یهاگلزنم  .تسا  لـیم   Aqaba) 24 « ) هبقع  » ات عاق  زا  - 60
.تسا هدش  عقاو  نآ  یلیم  رد 14  امس »  » نآ هنابش  هاگتحارتسا  .دنا  هدرک 

دایز و نانکاس  ياراد  هاگلزنم  نیا  تسا و  لیم   Waqisa) 29 « ) هصقاو  » ات هبقع  زا  - 61

(Taraf « ) فرط  » نآ هنابـش  هاگتحارتسا  دوش و  یم  نیمأت  اه  همـشچ  اه و  هکرب  زا  نآ  برـش  بآ  .تسا  ییاهخاک  اه و  هناـخ  زین 
.دراد رارق  نآ  یلیم  رد 14  هک  تسا 

هب يدجسم  اب  تسا  یهاگلزنم  نآ  تسا و  لیم   Qara) 24 « ) ءاعرق  » ات هصقاو  زا  - 62

.دراد رارق  یلیم  رد 14  نآ  هنابش  هاگتحارتسا  و  بآ ، ياه  همشچ  و  دعس »  » مان

هنابـش هاگتحارتسا  هکرب و  نیدنچ  ياراد  تسا  ییارـسناوراک  هاگلزنم  نیا  .تسا  لیم   Mughitha) 32 « ) هثیغم  » ات ءاـعرق  زا  - 63
یلیم رد 15  هک  تسا  عابسلا » يداو   » نآ

ص:190
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.تسا هدش  عقاو  نآ 

نایناریا یگدـنز  لحم  هاگودرا و  هک  بیذـع »  » مان هب  تسا  يا  هقطنم  هیـسداق  یلیم  رد 6  .تسا  لیم   30 هیـسداق »  » ات هثیغم  زا  - 64
رارق یناتسلخن  اهنآ  فارطا  رد  هک  دراد  دوجو  مه  هب  لصّتم  راوید  ود  هیسداق »  » و بیذع »  » نایم دراد ، رارق  ینابایب  هار  رس  رب  هدوب و 
لیم هفوک 15  ات  هیـسداق  زا  ...دـنوش و  یم  جراخ  ییارحـص  يوس  هب  بیذـع  زا  دـنور  یم  دادـغب  هب  اـج  نیا  زا  هک  یناـسک  هتفرگ ،

(1) .تسا

هرصب ات  هّکم  هار  ریسم 

: لیذ حرش  هب  تسا  لیم  ًاعمج 700  هک  تسا  هلحرم  هرصب 25  ات  هّکم  هار  ریسم  هتسر  نبا  حرش  ربارب 

.لیم  24 رماع » ینب  ناتسب   » ات هّکم  - 65

.لیم  22 قرع » تاذ   » ات رماع  ینب  ناتسب  - 66

.لیم  Marran) 27 « ) نارم  » ات قرع  تاذ  زا  - 67

.لیم  30 هگیبش »  » ات نارم  زا  - 68

«. ساطو  » ات هگیبش  زا  - 69

(. Wadjra « ) هرجو  » ات ساطو  - 70

(. Shabaika « ) هگیبش  » ات هرجو  - 71

.لیم  Ghoba) 27 « ) ابق  » ات هگیبش  زا  - 72

.لیم  Dafina) 27 « ) هنیفد  » ات ابق  زا  - 73

.لیم  Faldja) 206 « ) هجلف  » ات هنیفد  زا  - 74

.لیم  Djadila) 35 « ) هلیدج  » ات هجلف  زا  - 75

.لیم  Dhariya) 32 « ) هیرض  » ات هلیدج  زا  - 76

.لیم  Takhtha) 28 « ) هثخط  » ات هیرض  زا  - 77

.لیم  Amra) 26 « ) هرما  » ات هثخط  زا  - 78
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(. Rama « ) همار  » ات هرما  - 79

ص:191

هار و  ص204-207 . هسیفنلا ، قالعالا  هتـسر ، نبا  .هّکم  هب  دادـغب  هار  اب  دوش  قیبطت  ص204-211 . هسیفنلا ، قالعالا  هتـسر ، نبا  - 1
ص208-210. هسیفنلا ، قالعالا  هتسر ، نبا  .ور  ناوراک  هداج  قیرط  زا  هّکم  ات  هرقن  ندعم 
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.لیم  Qoraitain) 27 « ) نیتیرق  » ات همار  زا  - 80

.لیم  Ousadja) 22 « ) هجسوع  » ات نیتیرق  زا  - 81

.لیم  Nobadj) 19 « ) جابن  » ات هجسوع  زا  - 82

.لیم  Samina) 23 « ) هنیمس  » ات جابن  زا  - 83

.لیم  Yansue) 29 « ) هعوسنی  » ات هنیمس  زا  - 84

.لیم  Zatolashr) 23 « ) رشعلا تاذ   » ات هعوسنی  زا  - 85

.لیم  Mawiya) 29 « ) هیوأم  » ات رشعلا  تاذ  زا  - 86

.لیم  32 یسوم » یبا  رفح   » ات هیوأم  زا  - 87

.لیم  Kharadja) 26 « ) اجرخ  » ات یسوم  یبا  رفح  زا  - 88

.لیم  Shadji) 23 « ) یجش  » ات اجرخ  زا  - 89

.لیم  Rahail) 29 « ) لیحر  » ات یجش  زا  - 90

.لیم  Hofair) 28 « ) ریفح  » ات لیحر  زا  - 91

.لیم  Manjeshania) 10 « ) هیناشجنم  » ات ریفح  زا  - 92

(1) .لیم  8 هرصب »  » ات هیناشجنم  زا  - 93

هرصب ات  هفوک )  ) هیسداق هار  ریسم 

ریسم رد  هک  هیسداق  زا  میهاوخب  رگا  عقاو  رد  .تسا  دعس  دجـسم  اجنآ  رد  دنور و  یم  ءاعرق »  » يوس هب  هفوک  زا  هتـسر  نبا  لقن  ربانب 
هلصاف هب  اج  نآ  زا  میسرب و  هثیغم »  » هب ات  مییامیپب  هار  لیم  هلصاف 30  هب  هیسداق  زا  دیاب  مینک  تکرح  دراد  رارق  ءاعرق  هار 

: دبای یم  همادا  هار  ناس  نیدب  میوش و  یم  ءاعرق  دراو  لیم   32

(. ءاعرق یلیم   14 ، ) دعس دجسم  يوس  هب  ءاعرق  زا  - 94

(. Maroq « ) قورام  » هب دعس  دجسم  زا  - 95
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(. Qala « ) علق  » هب قورام  زا  - 96

(. Salmistan « ) ناتسملس  » هب علق  زا  - 97

(. Uqur « ) رقا  » هب ناتسملس  زا  - 98

(. Akhadid « ) دیداخا  » هب رقا  زا  - 99

ص:192

ص210-11. هسیفنلا ، قالعالا  هتسر ، نبا  - 1
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(. Ainsaid «. ) دیص نیع   » هب دیداخا  زا  - 100

(. Ainjjamal « ) لمج نیع   » هب دیص  نیع  زا  - 101

(1) «. هرصب  » هب لمج  نیع  زا  و  - 102

نادلبلا زا  لقن  هب  هیسداق )  ) هفوک ات  هکم  هار 

ات هکم  ریـس  طخ  ریـسم ، نیا  سکع  هک  دـهد  یم  حرـش  ار  هّکم  ات  هنیدـم  زا  و  هنیدـم ، ات  هفوک  ياهلزنم  نادـلبلا ، باتک  رد  یبوقعی 
.تسا هیسداق )  ) هفوک

.تسا هیسداق »  » لزانم لوا 

(. Mughitha  ) هثیغم - 103

(. Qara  ) ءاعرق - 104

(. Waqesa  ) هصقاو - 105

(. Aqaba  ) هبقع - 106

(. Qaa  ) عاق - 107

(. Zabala  ) هلابز - 108

(. Shaghoogh  ) قوقش - 109

(. تسا دسا  ینب  راید  لحم  راهچ  نیا  و  تسا ، يدابع  ربق  اج  نآ  و  (. ) Batan  ) ناطب - 110

(. Thalabiya  ) هیبلعث - 111

.دورز - 112

(. Adjfar  ) رفجا - 113

(. تسا یملس  فورعم  هوک  نییاپ  رد  رهش  نیا  دنراد و  لزنم  نآ  رد  هّکم  هار  نالماع  هک  تسا  يرهش  نامه  (. ) Faid  ) دیف - 114

.زوت - 115
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.ءاریمس - 116

ص:193

دنسم بحاص  هچنآ  فالخرب  هرصب  هب  هیسداق  هار  ریسم  رد  دوش  یم  هظحالم  هک  نانچمه  ص210 . هسیفنلا ، قالعالا  هتسر ، نبا  - 1
.تسا هدش  عقاو  هّکم  تمس  هب  هرصب  یلزنم  رد 10  جابن »  » .تسا هدشن  عقاو  جابن »  » ياتسور هدرک ، لقن  مالسلا  هیلع  اضرلا  مامالا 
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(. دنا سبع  ینب  ناشرتشیب  سیق و  هلیبق  ود  نآ ، یلاها  ، ) رجاح - 117

(. هرقن ندعم   ) هرقن - 118

هب دنک  هّکم  گنهآ  سک  ره  و  ددرگ ) یمرب  لخن  نطب  فرط  هب  اج  نیمه  زا  دشاب  هتـشاد  ادخ  لوسر  هنیدم  دصق  سک  ره  - ) 119
.دور ناواملا » هثیغم  »

(. Rabaza ، ) هذبر - 120

(. Salila  ) هلیلس - 121

(. Umaqh  ) قمع - 122

(. Bani Salim  ) میلس ینب  ندعم  - 123

( . Ufaiiya  ) هیعیفا - 124

(. Moslah  ) حلسم - 125

.دنوش یم  مرحم  جح  يارب  اجنآ  زا  و  ( Ghamra  ) هرمغ - 126

(. Zatolerqh  ) قرعلا تاذ  - 127

(. Ibn Amer  ) رماع نبا  ناتسب  - 128

(. Mecca  ) (1) .هّکم - 129

يدهعتیالو هماندهع  لماک  نتم 

نم دزن  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  سّدقم  دهشم  نارازگراک  زا  یکی  لاس 670 ق  رد  دسیون : یم  همغلا  فشک  رد  یلبرا  یسیع  نب  یلع 
نتم .دروآ  دوخ  اب  دش  یم  هدید  زین  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ِّطخ  نآ  رد  دوب و  هتـشون  دوخ  طخ  اب  هک  ار  نومأم  هماندهع  دمآ و 

: تسا لیذ  حرش  هب  هماندهع 

نب یلع  دوخ  دهعیلو  يارب  نین�وملاریما  دیـشرلا  نوراه  نب  نومأم )  ) هّللادـبع هک  تسا  يا  همان  نیا  نابرهم ، هدنـشخب  دـنوادخ  مان  هب 
دوخ ناگدـنب  ناـیم  زا  درک و  راـیتخا  دوخ  نید  ار  مالـسا  ّلـجوّزع  دـنوادخ  دـعب ، اـّما  .تسا  هتـشون  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم 

داد و هدژم  درف  نیرخآ  هب  اهنآ  نیتسخن  هدش و  امنهار  دنوادخ  يوس  هب  ار  مدرم  نانیا  دیزگرب ، ار  یناربمایپ 

ص:194
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ص208-9. هسیفنلا ، قالعالا  هتسر ، نبا  نینچمه  و  ص90-91 ، یتیآ ، میهاربا  دّمحم  رتکد  همجرت  نادلبلا  یبوقعی ، - 1
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.درک قیدصت  ار  نانآ  نیتسخن  ناربمایپ  نیرخآ 

یماگنه ترضح  نآ  .دیسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هب  يربمایپ  تبون  هک  هاگنآ  ات  تشاد  همادا  نانچمه  ناربمایپ  تثعب 
تمایق هدـیرب و  راگدرورپ  ناریفـس  ناربمایپ و  دـش  دـمآ و  عطق و  یحو  طابترا  هنهک و  شناد  ملع و  هک  دـش  هدـیزگرب  يربماـیپ  هب 

تسا و تقیقح  قح و  همه  هک  ار  دوخ  زیزع  باتک  داد و  رارق  نانآ  رورـس  ناربمایپ و  دهاش  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  .دوب  هدش  کیدزن 
یهن رما و  راذنا و  ریذـحت و  باقع و  باذـع و  مارح و  لالح و  زا  میرک  نآرق  رد  .دومرف  لزان  وا  رب  درادـن ، هار  نآ  هب  لطاب  زگره 
نینچ ناـهرب  يور  زا  دـنک  باـختنا  ار  قح  قیرط  سک  ره  نیا  زا  سپ  درک و  ماـمت  مدرم  رب  ار  دوـخ  هغلاـب  تجح  اـت  تفگ ، نخس 
غالبا مدرم  هب  ار  دنوادخ  تلاسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرک  لوسر  .دشاب  ناهرب  يور  زا  زین  نآ  دـنک  هشیپ  تلالـض  هک  ره  هدرک و 

.درک انـشآ  ادخ  اب  ار  مدرم  هدیدنـسپ  يدروخرب  اب  دومرف و  توعد  قح  هار  هب  وکین  ياهدنپ  هنامیکح و  نانخـس  اب  ار  هعماج  درک و 
دوخ يوس  هب  ار  وا  راگدرورپ  هک  هاگنآ  ات  درک ، جیورت  ار  ادخ  نید  داهج ، گنج و  اب  هظعوم  زا  سپ 

.داد ياج  دوخ  دزن  دناوخارف و 

.داد رارق  تفالخ  رد  ار  نید  يرادیاپ  نیملسم و  روما  ماظن  دنوادخ  دیسر ، نایاپ  هب  یحو  دمآ و  رس  هب  توبن  نارود  هک  یماگنه 

اهنت رافک ، نانمشد و  اب  داهج  مالـسا و  سّدقم  نید  ننـس  دودح و  تعیرـش و  بادآ و  ظفح  دنوادخ و  قوقح  هب  مایق  نید و  تّزع 
هدـش هدرپس  نانآ  هب  هچ  نآ  يرادـهگن  رد  دـننک و  تعاطا  دـنوادخ  زا  دـیاب  افلخ  سپ  تسا ، نکمم  تماـما  تفـالخ و  يوترپ  رد 

دنیامن يوریپ  دوخ  يافلخ  زا  دیاب  زین  ناناملـسم  .دننک  ظفح  ار  ادخ  ناگدنب  قوقح  دنـشوکب و  نید  راثآ  ظفح  رد  دنیامن و  شالت 
.دنشاب هتشاد  تنواعم  تدعاسم و  نانآ  اب  و 

ار تدـحو  دـننک و  یم  يریگولج  تراغ  لتق و  يزیرنوخ و  زا  دـنزاس و  یم  مهارف  ار  مدرم  شیاسآ  تابجوم  نما و  ار  اههار  افلخ 
نایم رد  هملک  فالتخا  هدش و  یـشالتم  هعماج  تدحو  دشابن  يا  هفیلخ  رگا  هک  یتروص  رد  دـنروآ ، یم  دـیدپ  یمالـسا  هعماج  رد 

.دیآ یم  دیدپ  مدرم 
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ترخآ ایند و  نایز  هدش و  هدنکارپ  مه  زا  هجیتن  رد  دنوش و  یم  طلسم  اهنآ  رب  نانمشد  روهقم و  دنشاب  هتشادن  هفیلخ  ناناملسم  رگا 
.دید دنهاوخ  ار 

دزادنا و تّقـشم  هب  ار  دوخ  ناج  دـنوادخ  هار  رد  دـیاب  هتفرگ ، رارق  ادـخ  قلخ  نیما  هدـش و  هفیلخ  نیمز  يور  رد  هک  یـسک  نونکا 
هک يا  هعماج  نایم  رد  داد  لدع و  اب  دزاس و  هدامآ  دنوادخ  هب  خساپ  يارب  ار  دوخ  دیاب  دـیامن ، راثیا  يو  زا  تعاطا  تیاضر و  يارب 

رارق هفیلخ  نیمز  رد  ار  وت  ام  دواد و  يا  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  دواد  شربمایپ  هدنب و  هب  راگدرورپ  .دیامن  راتفر  دنک  یم  تموکح 
مگ ار  دنوادخ  هار  هک  یناسک  و  دراد ، یمزاب  ادخ  هار  زا  ار  وت  هک  نکن  يوریپ  اه  هتـساوخ  زا  نک و  مکح  قح  هب  مدرم  نیب  میداد ،
یم لاعتم  دنوادخ  .دـنا  هدرک  شومارف  ار  تمایق  زور  باسح  مدرم  هنوگ  نیا  اریز  تسا ، هدامآ  یکاندرد  باذـع  اهنآ  يارب  دـننک ،

.دیسرپ میهاوخ  دنا  هداد  ماجنا  هچنآ  زا  مدرم  نیا  زا  دنگوس  تراگدرورپ  هب  دّمحم  يا  دیامرف :

نم زا  دوـش  فـلت  تارف  راـنک  رد  هک  يرتـش  هـچب  زا  دـنوادخ  مـسرت  یم  تـفگ : باـطخ  نـبرمع  هـک  دـنا  هدرک  لـقن  نّنـست  لـها 
.دنک تساوخزاب 

هچ ات  تسا  میظع  يرطخ  رد  هتفرگ  ماجنا  شیادخ  وا و  نیب  هک  ییاهراک  رد  هدوب  دوخ  لامعا  ل�وسم  هک  یسک  دنگوس  دنوادخ  هب 
وا زا  میرب و  یم  هانپ  دنوادخ  هب  کنیا  ام  .تسا  هتشاد  رایتخا  رد  ار  تکلمم  تما و  روما  هدوب و  هعماج  ل�وسم  هک  سک  نآ  هب  دسر 

.میراتساوخ ار  يراگتسر  ناوضر و  هب  ندیسر  ییامنهار و  تیاده و  راگدرورپ  زا  میهاوخ و  یم  تمصع  قیفوت و 

دشاب هتشاد  رظن  رد  ار  وا  باتک  لوغشم و  دنوادخ  تعاط  هب  هک  تسا  یـسک  ناگدنب  نایم  رد  اهنآ  نیرتحـصان  تما و  درف  نیرتانیب 
.دریگب رظن  رد  ار  دنوادخ  هراومه  شرمع  تدم  رد  دنک و  لمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ّتنس  هب  و 

دهعیلو دروم  رد  درگنب و  هیراج  روما  هب  تقد  تریصب و  يور  زا  دشاب و  هتشاد  ششوک  هراومه  دوخ  هیرظن  رد  دیاب  نیملسم  هفیلخ 
دیاب وا  .دنیزگ  یمرب  ار  یصخش  هچ  ناناملسم  تماما  يارب  هک  دنادب  دنک و  تقد  دوخ 
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تافالتخا يریگولج و  يزیرنوخ  زا  دنک و  ظفح  ار  نآ  تدحو  یمالسا و  هعماج  دناوتب  هک  دنک  باختنا  تفالخ  يارب  ار  یـصخش 
مالـسا لامک  تفالخ ، زا  دعب  ار  يدهعتیالو  ّلجوّزع  دنوادخ  .درادـهگن  نمیا  وا  رکم  ناطیـش و  زا  ار  نانآ  دزاس و  فرطرب  ار  اهنآ 
باختنا تسا  يدهعتیالو  هتسیاش  هک  ار  یسک  ات  هدومرف  رما  افالخ  هب  تسا و  هتسناد  تّما  حالص  تّزع و  بجوم  ار  نآ  هداد و  رارق 

زا ار  نافلاخم  ربک  نانمـشد و  رکم  وا  هلیـسو  هب  دنوادخ  .دریگ  یم  ارف  ار  اج  همه  تیفاع  ناوارف و  اهتمعن  دهعیلو ، رایتخا  اب  دـننک و 
یگرزب و تمظع و  هدـش  لقتنم  وا  هب  تفالخ  هک  يزور  زا  نومأم  نین�وملاریما  .دـنک  یم  لیدـبت  تدـحو  هب  ار  هقرفت  درب و  یم  نیب 

یـسرک رب  هک  یـسک  رب  تسا  بجاو  .دراد  رب  رد  ییاهتیل�وسم  اهیراوشد و  تفـالخ  هک  تسا  هتـسناد  هتفاـیرد و  ار  ماـقم  نیا  یتخس 
ناناملسم لاوحا  عاضوا و  بقارم  دریگ و  شیپ  رد  ار  راگدرورپ  يرادربنامرف  تعاط و  هراومه  هدز  هیکت  تفالخ 

.دشاب

نید و تّزع  تاـبجوم  اـت  دوب  رّکفتم  هراومه  تفاـین و  هار  شناگدـید  رد  باوـخ  اهبـش  تخادـنا ، یتخـس  هب  ار  دوـخ  ندـب  نومأـم 
دروآ و دیدپ  یمالسا  عامتجا  رد  ار  داد  لدع و  دَناشک و  یگتسیاش  حالص و  يوس  هب  ار  تّما  دزاس و  مهارف  ار  نیکرـشم  یبوکرس 

مهارف هعماج  رد  ار  شیاسآ  هافر و  لماوع  دراد و  هاگن  هدـنز  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تنـس  دـیجم و  نآرق  ماـکحا 
.دیامن یضار  دوخ  زا  ار  دنوادخ  دزاس و  انشآ  دنوادخ  اب  ییامنهار ، تحیصن و  زردنا و  اب  ار  مدرم  دنک و 

ّتلم شیاسآ  تابجوم  دشاب و  تردق  ياراد  هک  دـنک  باختنا  تفالخ  يارب  ار  یـسک  دوخ  زا  سپ  هک  تسا  هتفرگ  میمـصت  نومأم 
هراومه زور  بش و  مامت  رد  دنک و  لمع  دنوادخ  رماوا  هب  دیاب  وا  نیـشناج  .دشاب  هتـشاد  اوقت  عرو و  دوخ  نید  رد  دـنک و  مهارف  ار 

.دزاس مهارف  نآرق  ماکحا  نتسب  راک  هب  قلخ و  هب  تمدخ  رد  ار  راگدرورپ  يدونشخ  تابجوم  دریگب و  رظن  رد  ار  دنوادخ 

درک قیقحت  هعلاطم و  بلاط  یبا  نب  یلع  سابع و  دالوا  نایم  رد  نومأم 
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دنک و رایتخا  دشاب  دنمقالع  یملع  یبهذم و  روما  هب  تهج  ره  زا  هک  ار  نآ  دـنیزگرب و  يدـهعتیالو  ناونع  هب  ار  يا  هتـسیاش  درم  ات 
هنیاعم و ار  وا  لاح  دنک و  ادـیپ  ار  رظندروم  درف  ات  داد  رارق  یـسررب  دروم  ار  دوخ  نادـناخ  همه  درک و  شـشوک  رایـسب  هراب  نیا  رد 

.دیامن كرد  ار  وا  تاّین  دهد و  رارق  قیقحت  دروم 

ود رد  نیرتاـناد  نیرتفیرـش و  نیرتـهب و  تفرگ ، ماـجنا  هراـب  نیا  رد  هک  یـششوک  دـنوادخ و  زا  ریخ  بلط  قیقحت و  یتدـم  زا  سپ 
يارب هک  دوب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نبدّمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  يولع ، یـسابع و  نادناخ 

رد مدرم  همه  دنتـسه و  ایوگ  وا  لضف  هب  اهنابز  همه  هک  تسا  یـسک  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نب  یلع  .دـش  هتفرگ  رظن  رد  يدـهعتیالو 
ات یناوج  یکدوک و  ماگنه  زا  دسانـش  یم  یبوخب  ار  وا  دوخ  نومأم  .دـنناد  یم  ماقم  نیا  راوازـس  ار  وا  دـنراد و  رظن  قافّتا  وا  تقایل 

هفیلخ وا  زا  سپ  ات  هتفرگ  تعیب  مدرم  زا  وا  يارب  هدرک و  باختنا  دوخ  دـهعیلو  ناونع  هب  ار  وا  کنیا  تسا ، لـماک  يدرم  هک  نونکا 
نب یلع  وا ، ياضر  يارب  نومأم  هک  دناد  یم  دنوادخ  اریز  تسا ، یـضار  باختنا  نیا  هب  دـنوادخ  هک  نانیمطا  نیا  اب  دـشاب  نیملـسم 

قح و ماود  تابث و  هعماج و  تمالس  نیملسم و  مالسا و  تفرشیپ  يارب  نومأم  .تسا  هدیزگرب  يدهعتیالو  هب  ار  مالسلا  هیلع  یـسوم 
، دـنوش یم  رـضاح  شهاگـشیپ  رد  مدرم  همه  هک  تماـیق  زور  رد  ار  وا  دـنوادخ  تسا  راودـیما  هدرک و  راـیتخا  ار  وا  تّجح ، ماـمتا 

.دناهرب زور  نآ  ياهتشحو  لاوها و  زا  دهد و  تاجن 

يارب يو  هک  دننادب  ات  دننک  تعیب  وا  اب  درک  رما  ار  دوخ  نادنمراک  نارازگراک و  نارای و  باحـصا و  ناشیوخ و  نادـنزرف و  نومأم 
دز و رانک  ار  دوخ  ماحرا  نادـنزرف و  نومأـم  .تسا  هداـهن  راـنک  ار  دوخ  نادـنزرف  هتـشذگ و  دوخ  قح  زا  دـنوادخ  زا  يرادربناـمرف 

دیزگرب مدرم  نایم  زا  ار  بانج  نآ  اریز  دومن ، اضر »  » هب بّقلم  ار  یسوم  نب  یلع  تخاس و  مورحم  تفالخ  زا  ار  دوخ  نادنواشیوخ 
یـسوم نب  یلع  اب  دـندوب  تفالخ  تموکح و  زکرم  رد  هک  یناسک  وا و  تیب  لـها  ناـشیوخ و  ماـمت  .داد  تیاـضر  وا  تفـالخ  هب  و 

ار ماقم  نیا  یگتسیاش  دوب و  رادنید  دباع و  يدرم  يو  هک  ارچ  دندرک ، تعیب 
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رد وا  باختنا  اب  نومأم  هک  دـیتسناد  دـش و  نامداش  باختنا  نسح  نیا  زا  امـش  ياهلد  دـیدرک و  تعیب  وا  اب  تیاضر  اب  امـش  تشاد ،
هب هک  دیـشاب  رازگـساپس  ار  ادـخ  دـیاب  امـش  داد و  ناشن  تشذـگ  دوخ  زا  راـگدرورپ  تعاـطا  ربارب  رد  يو  .تسا  هدوب  يدـصق  هچ 

.دنک تیاعر  امش  ربارب  رد  ار  وا  قوقح  ات  درک  ماهلا  نومأم  نین�وملاریما 

شدوصقم مالسلا  هیلع  یسوم  نب  یلع  باختنا  اب  نومأم  .دماجنا  تدحو  هب  امش  هقرفت  دیوش و  تیاده  امش  هک  دوب  صیرح  نومأم 
زا هک  تسا  نیا 

ناتیاهراک ددرگ و  دوبان  امـش  نمـشد  دریذپ و  قنور  ناتنید  دنام و  يوق  راوتـسا و  اهزرم  دنک و  يریگولج  یگدنکارپ  يزیرنوخ و 
.دوش میقتسم 

دوخ زا  ار  اهنآ  دیباتشب و  نین�وملاریما  ادخ و  تعاطا  هب  نونکا  مدرم  يا 

.متشون اس ل201  ناضمر  هام  متفه  رد  دوخ  تسد  اب  ار  همان  نیا  دیشاب ، رازگساپس  دیزاس و  یضار 

(1) .دوب هدمآ  نینچ  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  طخ  هب  هماندهع  تشپ  رد 

یچیپرس و ناوت  ار  یسک  دهد و  یم  ماجنا  دهاوخب  هچنآ  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتس  نابرهم ، هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 
نم .داب  مالسلا  مهیلع  لآ  تلاسر و  ترضح  رب  دورد  .تسا  هاگآ  دشاب  اهلد  رد  هچ  نآ  اهمـشچ و  تنایخ  زا  وا  تسین ، وا  مکح  ّدر 

داـشرا و قیرط  هب  درادـب و  راوتـسا  رادـیاپ و  ار  وا  دـنوادخ  هک  نومأـم  نین�وملاریما  میوگ : یم  متـسه  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  هک 
دنویپ مه  هب  رگید  راب  ار  يدنواشیوخ  هدش  عطق  ياهدنویپ  تخانـش و  دندوب  هتخانـشن  نارگید  هک  ار  ام  قح  دنادرگ ، قفوم  تیاده 

ار همه  نیا  نومأم  .تخاس  زاین  یب  ار  اهنآ  يرادان  رقف و  زا  سپ  درک و  هدـنز  ار  نانآ  دیـشخب و  شیاـسآ  ار  ناـسرت  ياـهناج  داد و 
اهنآ رجا  وا  دهدب و  ار  ناراکوکین  يازج  دنوادخ  تسا  دوز  .تساوخن  شاداپ  يرگید  زاو  داد  ماجنا  نایناهج  دنوادخ  ياضر  يارب 

يدهعتیالو و نومأم  .دنادرگ  یمن  عیاض  ار 
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.دشاب نم  ِنآ  زا  بصنم  نیا  منامب  هدنز  وا  زا  دعب  رگا  ات  داد  رارق  نم  رایتخا  رد  ار  تفالخ 

نینچ اریز  تسا ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  تیعقوم  هدرب و  نیب  زا  ار  دوخ  مارتحا  دـنک  ضقن  ار  يدـهع  دنکـشب و  ار  ینامیپ  یـسک  ره 
(1) .تسا هدش  لمع  شور  نیمه  هب  هتشذگ  رد  و  هداد ، رارق  زواجت  دروم  ار  مالسا  تمرح  هتشاد و  اور  متس  دوخ  ماما  رب  یصخش 

نیا ریغ  رد  دوـمن و  تفلاـخم  وا  اـب  هک  نیا  هن  درک  تحیـصن  ار  وا  دـیاب  دـش  هدـهاشم  یهابتـشا  اـی  شزغل و  یماـما  زا  هچناـنچ  رگا 
مدرم هک  صوصخ  هب  دوش ، یم  نازرل  یمالسا  تموکح  ياه  هتشر  دیآ و  یم  دیدپ  ّتتـشت  فالتخا و  یمالـسا  هعماج  رد  تروص 

.تصرف یپ  رد  نانمشد  دنکیدزن و  تیلهاج  نامز  هب  زونه 

رد تسا ، هدنکفا  نم  ندرگ  هب  ار  تفالخ  هک  کنیا  مناسر و  ماجنا  هب  یبوخب  ار  ناناملسم  ياهراک  هک  ما  هتسب  دهع  دوخ  يادخ  اب 
ناج مزیرن و  ار  یمارح  نوخ  میامن و  تعاطا  شلوسر  ادخ و  زا  منک و  راتفر  تلادع  اب  ًاصوصخ  سابع  ینب  ًامومع و  نیملسم  نایم 

هک دشاب  هدرک  زواجت  ادخ  تابجاو  هب  هدرکن و  تاعارم  ار  دنوادخ  دودح  هک  یـسک  نآ  رگم  منک ، ظفح  ار  مدرم  سومان  لام و  و 
ار روغث  دودـح و  هک  ما  هتـسب  نامیپ  دوخ  اب  درک و  مهاوخ  شـشوک  دوخ  ناوت  رادـقم  هب  نم  .دوش  تازاـجم  دـیاب  يدرف  نینچ  نیا 

دیجم نآرق  رد  راـگدرورپ  .منکن  راذـگورف  درک  دـهاوخ  تساوخزاـب  هدـینادرگ و  بجاو  نـم  رب  دـنوادخ  هـچنآ  زا  هدرک و  ظـفح 
يرییغت ماکحا  رد  ای  مدرک و  داجیا  یتعدـب  هچنانچ  رگا  .دـنک  یم  تساوخزاب  اهنامیپ  زا  دـنوادخ  هک  دـینک  افو  اـهنامیپ  هب  هدومرف :

قحتسم مدرب ، تسد  سّدقم  عرش  نیناوق  رد  ای  مداد و 

ص:200

هک ار  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نین�وملاریما  دهع  ینعی  ناینیشیپ ؛ لمع  دش  يراج  هریتو  نیا  هب  و  دسیون : یم  قودص  خیش  - 1
بکترم عینـش  لاـمعا  هنوگ  نیا  هک  یناـسک  رب  دومرفن  ضارتعا  نآ  زا  دـعب  اهـشزغل و  نیا  رب  درک  ربص  باـنج  نآ  دـندرک و  ضقن 

هب تبسن  مناد  یمن  و  ناناملسم و ...  نامسیر  نتخیـسگ  نید و  رما  یگدنکارپ  رب  سرت  تهج  هب  دندروآ ، دراو  اهتمارغ  نیا  دندش و 
.2/386 مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، خیش  .دوش  لمع  عون  هچ  هب  امش  هب  تبسن  دوش و  راتفر  هنوگچ  نم 
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مراتـساوخ و ار  يرازگتمدخ  تعاطا و  قیفوت  راگدورپ  زا  مرب و  یم  هانپ  وا  هب  دـنوادخ  بضغ  مشخ و  زا  متـسه ، تمالم  تبوقع و 
نیا فالخرب  هعماج  رفج و  هک  یتروص  رد  .دـهد  تیفاع  ناناملـسم  همه  نم و  هب  هدـش و  لـئاح  دوخ  تیـصعم  نم و  نیب  دـنوادخ 

هب وا  تسا و  دنوادخ  تسد  رد  طقف  نامرف  تشذگ ، دهاوخ  هچامـش  رب  دمآ و  دـهاوخ  هچ  نم  رـس  رب  مناد  یمن  دـننک و  یم  مکح 
دنوادخ متفریذپ ، ار  وا  يدونشخ  هدرک و  ار  نومأم  نین�وملاریما  لاثتما  نم  .دنک  یم  ادج  مه  زا  ار  لطاب  قح و  هدرک و  مکح  قح 

و نومأم )  ) نین�وملاریما روضح  رد  متـشون  دوخ  طخ  اب  ار  بلاطم  نیا  نم  .تسا  هاوگ  نیرتهب  دنوادخ  هک  متفرگ  هاوگ  رما  نیا  رب  ار 
هام رد  نامعن  نبدامح  رمتعم و  نبرـشب  سرـشا و  نب  همامث  رهاط و  نب  هّللادبع  مثکا و  نب  ییحی  لضف و  نب  لهـس  لهـس و  نب  لضف 

لاس 201. ناضمر 

هک دراد  تلأسم  لاعتم  دـنوادخ  زا  دـهد و  یم  یهاوگ  همان  نیا  تاجردـنم  يور  تشپ و  هب  مثکا  نب  ییحی  تسار : فرط  ناهاوگ 
نبرشب نامعن و  نبدامح  نینچمه  رهاط  نب  هّللادبع  .دنسرب  تمظع  یگرزب و  هب  هماندهع  نیا  تکرب  زا  ناناملسم  همه  نین�وملاریما و 

.دننک یم  یهاوگ  ار  نآ  نومضم  زین  رمتعم 

لوسر ترضح  مرح  رد  هدش  هتشون  همان  يور  تشپ و  رد  هک  ار  نامیپ  دهع و  هفیحص  نیا  دننک ، یم  دییأت  زین  پچ : فرط  ناهاوگ 
دییأت مدرم  مومع  گرزب و  لاجر  رکـشل و  ناهدنامرف  مشاه و  ینب  .دندناوخ و  ربنم  ربق و  نیب  هنیدـم ) رد   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هّللا 

(1) .درک یهاوگ  ار  هماندهع  رودص  خیرات و  نومأم  نامرف  هب  لهس  نب  لضف  .دنداد  همتاخ  تاعیاش  همه  هب  دندرک و 

ص:201

، یسلجم 2/6-394 ؛ مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، خیش  3/9-172 ؛ همئالا ، هفرعم  یف  همغلا  فشک  یلبرا ، هب : .ك.ر  - 1
دنـسم يدراطع ، ص4-273 ؛ نارهط ، هفـالخلاراد  پاـچ  همئـالا  هفرعم  یف  هّمهملا  لوـصف  غابـص ، نبا  12/143-137 ؛ راونالاراحب ،

هک يا  هماندهع  زا  راونالاراحب  مالـسلا و  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  رد  ص172-9 . همجرت ) نتم   ) 101-1/7 مالسلا ، هیلع  اضرلا  مامالا 
لیصفت هب  دنا  هتشون  زین  لهس  نب  لضف  نیتسایرلاوذ ، يارب  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  شدهعیلو  نومأم و  هّللادبع 

، قودص خیش  هب : دینک  هاگن  .تسا  هدش  هتشون  هنس 201  ناضمر  هام  زا  هبنـشود  خیرات  رد  ریخا  هماندهع  نیا  تسا ، هدش  هداد  حرش 
.148-12/51 يورسخ ،) یسوم  همجرت   ) راونالاراحب یسلجم ، 2/9-396 ؛ مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع 
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ذخآم عبانم و 

هراشا

ییایفارغج عبانم 

اه همان  تشذگرس  یخیرات و  عبانم 

یّلحم یخیرات  عبانم 

اه همانرفس 

اه هشقن 

باتک مئامض  شخب  ياه  هشقن  ریواصت و  ذخآم 

عبانم یخرب  فیلأت  خیرات 

ص:202
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( یبرع یسراف و   ) ذخآم عبانم و 

ییایفارغج عبانم 

.م توریب 1380ق/1960 لوا ، پاچ  ینیوزق ، دّمحم  تادوجوملا ، بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  دابعلا  رابخا  دالبلا و  راثآ  - 130

دهشم 1368. يوضر ، سدق  ناتسآ  لوا ، پاچ  مدقم ، دقورس  نسحلاوبا  همجرت  نارگید ، رادگ و  هردنآ  ناریا ، راثآ  - 131

یقنیلع ؤمجرت  یسدقم ، دمحا  نبدّمحم  هّللادبعوبا  میلاقالا ، هفرعم  یف  میساقتلا  نسحا  - 132

نارهت 1361. ناریا ، نامجرتم  ناف�وم و  تکرش  يوزنم ،

، لوا پاچ  بتاک ، مالسلادبع  نب  یلع  همجرت  یناهیج ، دمحا  نب  مساقلاوبا  ملاعلا ، لاکشا  - 133

دهشم 1368. يوضر ، سدق  ناتسآ 

نارهت 1365. ریبکاریما ، ولناچ ، هرق  نیسح  رتکد  همجرت  هتسر ، نبا  هسیفنلا ، قالعالا  - 134

نارهت 1350. نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  نارهت ، هاگشناد  ییایفارغج  هس�وم  ناریا ، یخیرات  سلطا  - 135

نارهت 1343. باتک ، رشن  همجرت و  هاگنب  یتیآ ، میهاربا  دمحم  رتکد  همجرت  بوقعی ، یبا  نبدمحا  نادلبلا ، - 136

، ریبکریما هنطلسلادامتعا ، ناخ  نسحدمحم  ناریا ، دیدج  میدق و  يایفارغج  تاغل  قیبطت  - 137

نارهت 1363.

نارهت یگنهرف ، یملع و  مّود ، پاـچ  هدـنیاپ ، مساـقلاوبا  همجرت  يدوعـسم ، نیـسح  نـب  یلع  نسحلاوـبا  فارـشالا ، هیبـنتلا و  - 138
.1365

داینب يوره ، لیام  شـشوک  هب  هّللا ، فطل  نب  هّللادـبع  نیدـلا  باهـش  تاره ،)  ) ناـسارخ عبر  تمـسق  وربا ، ظـفاح  ياـیفارغج  - 139
.ات یب  نارهت ، ناریا ، گنهرف 

، لوا پاچ  نافرع ، دومحم  همجرت  جنرتسل ، یقرش ، تفالخ  ياهنیمزرس  یخیرات  ییایفارغج  - 140

نارهت 1364. یگنهرف ، یملع و  مود ، پاچ  و  نارهت 1337 ، باتک ، رشن  همجرت و  هاگنب 

نیدرورف 1342. نارهت ، انیس ، نبا  هناخباتک  نارکب ، بیجن  نبدمحم  امن ، ناهج  - 141

نارهت ناریا ، گنهرف  داینب  راعش ، رفعج  همجرت  لقوح ، نبدّمحم  مساقلاوبا  ضرالا ، هروص  - 142
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.1345

.1305 یئبمب ، يورهلا ، یفوتسم ، نبدمحا  همجرت  یفوک ،) مثعا   ) یلعدمحم هجاوخ  حوتفلا ، - 143

شاترذآ رتکد  همجرت  يرذالبلا ، ییحی  نبدمحا  ناریا ،) هب  طوبرم  شخب   ) نادلبلا حوتف  - 144

نارهت 1364. شورس ، تاراشتنا  مّود ، پاچ  شونرذآ ،

هام 1332. نمهب  نارهت ، شترا ، داتس  ییایفارغج  هریاد  تاراشتنا  ناریا ، يایفارغج  گنهرف  - 145

ص:203
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نارهت 1370. زربلا ، لوا ، پاچ  ولناچ ، هرق  نیسح  رتکد  همجرت  رفعج ، نب  همادق  جرفلاوبا  جارخلا ، باتک  - 146

نارهت 1364. رافسا ، لوا ، پاچ  هنطلسلادامتعا ، ناخ  نسحدمحم  نادلبلا ، تآرم  - 147

.ات یب  اج ، یب  يدادغب ، ن�وملادبع  نیدلا  یفص  عالطالا ، دصارم  - 148

.ات یب  رصم ، عبط  یجناخلا ، نیمادمحم  حیحصت  یمور ، يومح  توقای  هّللادبع  یبا  نیدلا  باهش  ماما  نادلبلا ، مجعم  - 149

سیراپ لوا ، پاچ  یمور ، يومح  توقای  هّللادبع  یبا  نیدلا  باهش  ماما  نادلبلا ، مجعم  - 150

.م 1924

رـشن همجرت و  هاگنب  راشفا ، جریا  شـشوک  هب  یخرک ، يرخطـصا  یـسراف  دـمحم  نب  میهاربا  قاحـساوبا  کلامم ، کلاسم و  - 151
نارهت 1340. باتک ،

.هبدادرخ نبا  کلامملاو ، کلاسملا  - 152

نارهت 1336. يروهظ ، هناخباتک  یقایس ، ریبد  دمحم  ششوک  هب  ینیوزق ، یفوتسم  رکب  یبا  نب  هّللادمح  بولقلا ، ههزن  - 153

نارهت 1362. باتک ، يایند  جنرتسل ، ششوک  هب  ینیوزق ، یفوتسم  هّللادمح  بولقلا ، ههزن  - 154

اه همان  تشذگرس  یخیرات و  عبانم 

.ات یب  اج ، یب  ان ، یب  یفیرش ، دّمحم  نیدلا  لالج  دیس  هیدمحالا ، راثآلا  - 155

.ق  . نارهت 1397 ه ردص ، هناخباتک  تاراشتنا  يدراطع ، هّللازیزع  مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  رابخا  راثآ و  - 156

.ات یب  فجن ، پاچ  يدوعسملا ، نیسحلا  نب  یلع  نسحلاوبا  بلاط ، یبا  نب  یلع  مامالل  هیصولا  تابثا  - 157

، هیمالسا یشورفباتک  یفجن ، داوجدمحم  همجرت  يدوعسم ، یلع  نسحلاوبا  هیصولا ، تابثا  - 158

نارهت 1343.

نارهت 1366. ین ، مّود ، پاچ  یناغماد ، يودهم  دومحم  رتکد  همجرت  يرونید ، دواد  نبدمحا  هفینحوبا  لاوطلا ، رابخا  - 159

نارهت 1368. داینب ، رشن  یناغماد ، يودهم  دومحم  همجرت  یقزرا ، دیلولاوبا  هکم ، رابخا  - 160

، یتالحم یلوسر  مشاه  دیـس  همجرت  دـیفم ،) خیـش   ) نامعنلا نبدّـمحم  نبدّـمحم  داـبعلا ، یلع  هّللا  جـجح  هفرعم  یف  داـشرالا  - 161
نارهت 1346. هیمالسا ،
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.1362 نارهت ، یمالسا ، گنهرف  رشن و  رتفد  دنو ، هنییآ  قداص  هعیش ، رد  بالقنا  تایبدا  - 162

داوج دیس  همجرت  يزارلا ، ینیلکلا  قاحسا  نب  بوقعی  نبدّمحم  نبرفعجوبا  یفاک ، لوصا  - 163

ص:204
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.ات یب  نارهت  هیمالسا ، هیملع  يوفطصم ،

.توریب یلکرزلا ، نیدلاریخ  مالعالا ، - 164

.ق  . 1312 ه اج ، یب  یسربطلا ، نسحلا  نب  لضفلا  نیدلا  نیما  يدهلا ، مالعا  یف  يرولا  مالعا  - 165

.ق  . 1373 ه مق ، قودص ، رفعجوبا  خیش  یلامالا ، - 166

نارهت 1336. همجرت ، رشن و  هاگنب  نیعم ، دّمحم  رتکد  همجرت  نمشیرگ ، مالسا ، ات  زاغآ  زا  ناریا  - 167

نارهت باتک ، تاراشتنا  لّوا ، پاچ  ابص ، دمحا  همجرت  يروبس ، رجار  هیوفص ، رصع  ناریا  - 168

.1363

نارهت 1343. ج2 ، ناریا ، رد  وکسنوی  یلم  نویسیمک  هرامش 22  هیرشن  رهشناریا ، - 169

.ق  . هرهاق 1351 ه هداعسلا ، عبط  یقشمدلا ، ریثک  نبا  هیاهنلاو ، هیادبلا  - 170

، باتک رشن  همجرت و  هاگنب  مّود ، پاچ  هدیکم ، نیسحلادبع  همجرت  ادوب ، نیسول  نایکمرب ، - 171

نارهت 1351.

.ات یب  نارهت ، هیمالسالا ، بتکلاراد  توریب و  فراعتلاراد ، یسلجم ، رقابدّمحم  الم  راونالاراحب ، - 172

نارهت هیمالسا ، تاراشتنا  يورسخ ، یسوم  همجرت  یسلجم ، رقابدّمحم  الم  راونالاراحب ، - 173

.1356

، راوز یشورفباتک  نیعم ، دمحم  رتکد  حیحصت  هب  يزیربت ، فلخ  نب  نیسحدمحم  عطاق ، ناهرب  - 174

نارهت 1335.

.ق  . نارهت 1385 ه یعفاشلا ، هحلط  نبا  تاجردلا ، رئاصب  - 175

هب نآ  ناونع  باتک  نیا  یگنس  پاچ  رد  .ق   . 1268 ه نارهط ، هفالخلاراد  یعازخ ، ییحی  نب  طول  نب  فنخموبا  باسنالارحب ، - 176
.تسا هدمآ  باصنالارحب )  ) هابتشا

، نارهت هیبدا ، یشورفباتک  يورهلا ، یفوتـسم  نبدّمحم  نبدمحا  همجرت  یفوک ،) مثعا   ) یلعدّمحم هجاوخ  یفوک ، مثعا  خیرات  - 177
.ات یب 
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نارهت 1363. ریبکریما ، لوا ، پاچ  هشونا ، نسح  همجرت  يارف ، .ن.ر  هقجالس ،) ات  مالسا  زا   ) جیریبمک ناریا  خیرات  - 178

.1931 اج ، یب  هداعسلا ، هعبطم  يدادغب ، بیطخ  دادغب ، خیرات  - 179

بیطخ لیلخ  رتکد  ششوک  هب  ریبد ، یقهیب  نیسح  نبدّمحم  لضفلاوبا  هجاوخ  یقهیب ، خیرات  - 180

نارهت 1368. يدعس ، لوا ، پاچ  ربهر ،

.م توریب 1925 هفاقثلاراد ، یطویس ، رکب  یبا  نب  نمحرلادبع  ءافلخلا ، خیرات  - 181

.ق  . 1386 ه فجن ، پاچ  طایخ ، نب  هفیلخ  خیرات  - 182

یشورفباتک دناوخریم ،)  ) هاش دنوادخ  نیدلا  ناهرب  دیس  نبدّمحم  ریم  افصلا ، هضور  خیرات  - 183

هام 1339. نیدرورف  نارهت ، يزکرم ،
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.ات یب  مق ، یتریصب ، همجرت  رفظم ، نیسحدمحم  هعیشلا ، خیرات  - 184

.م توریب 1988 هیملعلا ، بتکلاراد  مود ، پاچ  يربط ، ریرج  نبدّمحم  رفعجوبا  يربط ، خیرات  - 185

تاراشتنا مراهچ ، پاچ  هدنیاپ ، مساقلاوبا  همجرت  يربط ، ریرج  نبدّـمحم  رفعجوبا  كولملاو ، لسرلا  خـیرات  ای  يربط  خـیرات  - 186
.1368 نارهت ، ریطاسا ،

، زیربت قفش ، هناخپاچ  لوا ، پاچ  هدنیاپ ، مساقلاوبا  همجرت  یتح ، پیلف  لیلخ  برع ، خیرات  - 187

نارهت 1366. هاگآ ، تاراشتنا  مود ، پاچ  1344 و 

دیحو دـمحم  همجرت  یقطقط ،) نبا   ) اـبطابط نـب  یلع  نبدّـمحم  یمالـسا ،) ياـهتلود  يرادـکلم و  بادآ  رد   ) يرخف خـیرات  - 188
نارهت 1350. باتک ، رشن  همجرت و  هاگنب  یناگیاپلگ ،

، یبرعلا ثارتلا  ءایحاراد  لوا ، پاچ  يریـش ، یلع  حیحـصت  ینابیـشلا ، مرکلا  یبا  نب  یلع  نسحلاوبا  نیدلازع  لماکلا ، خـیرات  - 189
.م توریب 1989

یمشاه یلع  یلیلخ و  سابع  همجرت  ریثالا ، نب  یلع  نیدلازع  ناریا ، مالسا و  لماک  خیرات  - 190

نارهت 1364. یملع ، مّود ، پاچ  يرئاح ،

رتکد مامتها  هب  ینیوزق ، یفوتسم  رصن  نبدمحا  نب  رکب  نبا  نب  هّللادمح  هدیزگ ، خیرات  - 191

نارهت 1364. ریبکریما ، ییاون ، نیسحلادبع 

نارهت 1367. ریبکریما ، لوا ، پاچ  بوک ، نیّرز  نیسحلادبع  رتکد  هیوب ، لآ  نایاپ  ات  نایناساس  نایاپ  زا  ناریا ، مدرم  خیرات  - 192

.ق  . نارهت 1369 ه يرهاظم ، هناخپاچ  مّود ، پاچ  یغالب ، هّجحلادبع  دیس  نیئان ، خیرات  - 193

، یگنهرف یملع و  مجنپ ، پاـچ  یتـیآ ، میهاربا  دّـمحم  همجرت  یبوقعی ،) حـضاو  نبا   ) بوقعی یبا  نبدـمحا  یبوـقعی ، خـیرات  - 194
نارهت 1366.

نارهت 1359. شورس ، لوا ، پاچ  یماما ، مساقلاوبا  رتکد  همجرت  هیوکسم ، نبا  ممالا ، براجت  - 195

یبحاص هّللادبع  رجنس  نب  هاشودنه  ناشیا ، يارزو  افلخ و  خیراوت  رد  فلسلا ، براجت  - 196

.1357 نارهت ، يروهظ ، مّوس ، پاچ  ینایتشآ ، لابقا  سابع  ششوک  هب  یناوجخن ،
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.ق  . زیربت 1281 ه یماطسب ، رقاب  نب  یلعزورون  هیوضرلا ، هفحت  - 197

سدـق ناتـسآ  لوا ، پاچ  ییاـطع ، اضردّـمحم  همجرت  یـشرق ، فیرـش  رقاـب  مالـسلا ، هیلع  مظاـک  ماـما  یناگدـنز  زا  یلیلحت  - 198
دهشم 1368. يوضر ،

.ق  . زاوها 1246 ه یفاص ، هناخپاچ  یلوفزد ، یعاد  هّللادبع  دیس  راربالا ، عمجم  رابخالا و  هرکذت  - 199

.ات یب  نارهت ، اونین ، يزوجلا ، نب  طبس  یلغرف  نب  فسوی  صاوخلا ، هرکذت  - 200

پاچ يزوج ،) نبا   ) يزوجلا نب  نامحر  هّللادبع  جرفلاوبا  لوسرلا ، لآ  بقانم  یف  ل�وسلا  بلاطم  همیمض  هب  صاوخلا ، هرکذت  - 201
.ق  . نارهت 1287 ه لوا ،

نارهت 1362. ریبکریما ، لوا ، پاچ  ولزوگارق ، یتواکذ  اضر  یلع  همجرت  زتم ، مدآ  يرجه ، مراهچ  نرق  رد  یمالسا  نّدمت  - 202
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.ق  . فجن 1377 ه هیمالسالا ، بتکلاراد  ینالقسعلا ، رجح  نبا  بیذهتلا ، بیذهت  - 203

نارهت 1358. لابقا ، یلیلخ ، سابع  همجرت  نیما ، دمحا  مالسالا ،) یحض  همجرت   ) مالسا وترپ  - 204

، لاسنقورب یفیل  قیقحت  یسلدنالا ، يرهاطلا  دمحا  نب  یلع  دمحموبا  برعلا ، باسنا  هرهمج  - 205

.م رصم 1962  فراعملاراد ، لوا ، پاچ 

.ات یب  نارهت ، هیمالسالا ، هیملع  یلیبدرا ،) سّدقم   ) دمحم نبدمحا  هعیشلا ، هقیدح  - 206

هامرهم 1326. ناسارخ ، هناخپاچ  تکرش  يوره ،)  ) یناسارخ یقتدمحم  نب  نسحدمحم  هیوضرلا ، هقیدحلا  - 207

.م 1958 فجن ، ان ، یب  لوا ، پاچ  یشرق ، فیرش  رقاب  مالسلا ، هیلع  رفعج  نب  یسوم  مامالا  هایح  - 208

، باتکلا کلم  يدنوارلا ، نیسحلا  نب  هّللا  هبه  نبدیعس  نیـسحلا  یبا  نیدلا  بطق  ...و ، همئالا  تازجعم  یف  حئارجلاو  جئارخلا  - 209
.ق  . یئبمب 1301 ه

نارهت 1318. ان ، یب  یلیلخ ، یلعدمحم  همجرت  یمالسا ، فراعملا  هریاد  - 210

، داژن یبازنا  اضر  رتکد  حیحصت  هب  یناهفصالا ، نیسحلا  نبدمحم  نبدومحم  هرازولا ، روتسد  - 211

نارهت 1364. ریبکریما ، لوا ، پاچ 

.ات یب  فجن ، پاچ  يربط ، ریرج  نبدمحم  همئالا ، لئالد  - 212

.البرک یشکلا ، زیزعلادبع  نبرمع  نبدمحم  ورمعوبا  یشکلا ، لاجر  - 213

، يوضر سدق  ناتسآ  روپردیح ، يدهم  دمحم  یقزار ، جریا  همجرت  یلعریما ، مالسالا ، حور  - 214

دهشم 1366.

نارهت 1356. هیمالسا ، تاراشتنا  یناهفصا ، يراسناوخ  رقابدمحم  دیس  تاداسلاو ، ءاملعلا  لاوحا  یف  تانجلا  تاضور  - 215

پاچ یناغماد ، يودهم  دومحم  رتکد  همجرت  يروباشین ، لاتف  نسح  نبدمحم  رفعجوبا  نیمّلعتملا ، هریـصب  نیظعاولا و  هضور  - 216
نارهت 1366. ین ، لوا ،

، لوا پاـچ  یگنهرف ، یملع و  اـین ، بجر  دوعـسم  همجرت  نـسحا ، اضردّـمحم  نایـساّبع ، تموـکح  رد  یعاـمتجا  یناگدـنز  - 217
.1369
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رـشن و رتفد  لوا ، پاچ  نایلیلخ ، لیلخ  دیـس  همجرت  یلماع ، یـضترم  رفعج  هدرـشف ،) نتم   ) ماـما نیمتـشه  یـسایس  یناگدـنز  - 218
هام 1359. نمهب  نارهت ، یمالسا ، گنهرف 

نارهت 1334. هیمالسا ، باحس ، مساقلاوبا  مالسلا ، هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  یناگدنز  - 219

نارهت 1335. هنیجنگ ، مود ، پاچ  هدازدامع ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  یناگدنز  - 220

حیحصت هب  يزیدرگ ، دومحم  نب  كاحض  نب  ّیحلادبع  دیعسوبا  يزیدرگ ،) خیرات   ) رابخالا نیز  - 221

نارهت 1363. باتک ، يایند  لوا ، پاچ  یبیبح ، یحلادبع 

نارهت 1350. هیمالسا ، بتکلاراد  مراهچ ، پاچ  يزاریش ، نیظعاولا  ناطلس  رواشیپ ، ياهبش  - 222

ص:207

ورم ات  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترجه  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comيایفارغج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 243 

http://www.ghaemiyeh.com


پاچ يزاریـش ، دینج  نب  یـسیع  همجرت  يزاریـش ، دـینج  مساقلاوبا  نیدـلا  نیعم  رازملا ، راّوز  نع  رازوالا  ّطح  یف  رازالاّدـش  - 223
زاریش 1364. يدمحا ، هناخباتک  لوا ،

.م ندیل 1902 هیوخد ، يرونید ، هبیتق  نبا  ءارعشلا ، تاقبط  - 224

، ریبکریما یـسابع ، دّـمحم  مامتها  هب  يدزی ، یلع  نیدـلا  فرـش  نایرومیت ،) هرود  رد  ناریا  لّـصفم  یمومع  خـیرات   ) هماـنرفظ - 225
نارهت 1336.

یئبمب ینـسحلا ، يدوادلا  رغـصالا  هبنع  نبانهم  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  خیـشلا  بلاط ، یبا  لآ  باسنا  یف  بلاطلا  هدمع  - 226
.ق 1318 ه . 

مق 1362. یضر ، تاراشتنا  موس ، پاچ  هبنع ، نبا  بلاط ، یبا  لآ  باسنا  یف  بلاطلا  هدمع  - 227

.ات یب  نارهت ، هیمالسا ، هیملع  یناهفصا ، یقتدمحم  همجرت  قودص ،) خیش   ) هیوباب نبا  مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - 228

نارهت 1336. مایخ ، هناخباتک  تاراشتنا  داش ،)  ) هاشداپ دمحم  جاردننآ ، گنهرف  - 229

 . نارهت 1369 ه يرهاظم ، هناخپاچ  مود ، پاچ  نیئان ،) خیرات  باتک  همیمـض  ، ) یغالب هجحلادبع  دیـس  نیئان ، خیرات  گنهرف  - 230
.ق

نارهت 1362. ریبکریما ، تاراشتنا  مهدجیه ، پاچ  دیمع ، نسح  دیمع ، گنهرف  - 231

پاچ فجن 1950م و  مود ، پاـچ  غابـس ،) نبا   ) یکملا یکلاـملا  دّـمحم  نب  یلع  همئـالا ، لاوحا  هفرعم  یف  همهملا  لوصفلا  - 232
.ق یناثلا 1303 ه .  عیبر  نارهط ، هفالخلاراد 

نارهت 1358. مود ، پاچ  ریبکریما ، نیعم ، دّمحم  رتکد  نیعم ، گنهرف  - 233

ریبکریما 1366. موس ، پاچ  ددجت ، اضر  دّمحم  همجرت  میدن ،) نبا   ) میدنلا قاحسا  نبدمحم  تسرهفلا ، - 234

 . ق مق 1317 ه .  نامیالاراد ، ینامعنلا ، هّللادبعوبا  رفعج  نب  میهاربا  نبدمحم  هبیغلا ، باتک  - 235

بتکلاراد یناجنز ، يرهف  دمحا  دیـس  همجرت  تنیز ،) یبا  نبا   ) ینامعنلا هّللادبعوبا  رفعج  نب  میهاربا  نبدـمحم  هبیغلا ، باتک  - 236
نارهت 1359. هیمالسا ،

مق ان ، یب  یلبرا ، یسیع  نب  یلع  نسحلاوبا  نیدلاءاهب  همئالا ، هفرعم  یف  همدلا  فشک  - 237

 . ق  . 1381 ه
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 . ق یئبمب 1302 ه .  يدهلا ، ملع  یضترم  دیس  باسنالا ، زنک  - 238

.توریب یمق ، سابع  خیش  باقلالاو ، ینکلا  - 239

نارهت 1328. سلجم ، هناخپاچ  ادخهد ، ربکا  یلع  ادخهد ، همانتغل  - 240

دهشم 1341. ناتساب ، یشورفباتک  یفاوخ ، دّمحم  نیدلا  لالج  نبدمحا  حیصف  یحیصف ، لمجم  - 241

.اج یب  ات ، یب  ینارحبلا ، ینسحلا  داوجلادبع  نب  لیعامسا  نب  ناملس  نب  مشاه  زجاعملا ، هنیدم  - 242
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همجرت و هاگنب  مود ، پاچ  هدـنیاپ ، مساقلاوبا  همجرت  يدوعـسم ، نیـسح  نب  یلع  نسحلاوبا  رهوجلا ، نداعم  بهذـلا و  جورم  - 243
نارهت 1360. باتک ، رشن 

 . ق دهشم 1406 ه .  يوضر ، سدق  ناتسآ  یناشوبخلا ، يدراطع  هّللازیزع  خیشلا  مالسلا ، هیلع  اضرلا  مامالا  دنسم  - 244

، يدرجورب یفشک  حیحصت  يا ، هشمق  یهلا  يدهم  همجرت  یمق ، سابع  خیش  نانجلا ، حیتافم  - 245

 . ق نارهت 1397 ه .  ناهج ،

یشورفباتک یتالحم ، یلوسر  مشاه  دیس  همجرت  یناهفصا ، جرفلاوبا  نییبلاطلا ، لتاقم  - 246

.ات یب  نارهت ، قودص ،

.ات یب  اج ، یب  ناریا ، بتک  تاراشتنا  لضاف ، داوج  تادلجم 9-13 ،)  ) هناگ هدراهچ  نیموصعم  - 247

نارهت 1330. ریبکریما ، لوا ، پاچ  یبرع ،) نتم  ، ) یناتسرهشلا دمحا  رکب  یبا  نبا  لحنلاو ، للملا  - 248

يورسلا یشیبح  یبا  نبرصن  یبا  نب  بوشآرهش  نب  ظفاحلا  مامالا  بلاط ، یبا  لآ  بقانم  - 249

.م 1956  / ق فجن 1375 ه .  هیردیحلا ، هعبطملا  یناردنزاملا ،

یناردنزاملا يورسلا  بوشآرهش  نب  یلع  نبدّمحم  نیدلادیشر  رفعجوبا  بلاط ، یبا  لآ  بقانم  - 250

.ات یب  مق ، هیملع  یتالحم ، یلوسر  مشاه  دیس  حیحصت  بوشآرهش ،) نبا  )

نارهت 1364. يردیح ، هناخپاچ  مّود ، پاچ  يدزی ، یفجن  لیلخ  دیس  مالسلا ، هیلع  تیب  لها  بقانم  - 251

 . ق نارهت 1382 ه .  هیمالسا ، یناسارخ ، یلعدّمحم  نب  مشاهدّمحم  جاح  خیراوتلا ، بختنم  - 252

.يدرجورب ینسح  نیسح  دیس  لاقملا ، هبخن  هموظنم  - 253

.ات یب  هفاقثلا ، هرازو  رصم ، پاچ  يدرب ، يرغت  نبا  هرهازلا ، موجنلا  - 254

، يومرا ینیسح  نیدلا  لالجریم  حیحصت  هب  ینامرک ، یشنم  نیدلارصان  ءارزو ،) خیرات  رد   ) رابخالا مئاطل  نم  راحسالا  مئاسن  - 255
نارهت 1364. تاعالطا ، مود ، پاچ 

 . ق یئبمب 1311 ه .  یخلب ، يزودنق  يدنبشقن  یفجن  ینیسح  نامیلس  خیش  هدوملا ، عیبانی  - 256

، یبیج ياهباتک  مود ، پاچ  نحتمم ، یلعنیسح  رتکد  یـسابع ، يوما و  تفالخ  ربارب  رد  نایناریا  یلم  شبنج  هیبوعـش ؛ تضهن  - 257
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نارهت 1370.

.ات یب  اج ، یب  ناکلخ ، نب  میهاربادّمحم  نبدمحا  سابعلاوبا  نیدلا  سمش  نایعالا ، تایفو  - 258

یّلحم خیرات  عبانم 

نارهت 1362. ارس ، گنهرف  یشابهد ، یلع  ششوک  هب  يزاریش ، هلودلا  تصرف  مجعلا ، راثآ  - 259

.1343 نارهت یلم ، راثآ  نمجنا  لوا ، پاچ  يوفطصم ، یقتدّمحم  سراپ ، میلقا  - 260
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نارهت 1339. مّود ، پاچ  يورسک ، دمحا  ناتسزوخ ، هلاس  دصناپ  خیرات  - 261

هناخباتک راشفا ، جریا  ششوک  هب  لوا ، پاچ  بتاک ، یلع  نب  نیسح  نبدمحا  دزی ، دیدج  خیرات  - 262

نارهت 1339. انیس ، نبا 

، اـج یب  ینارهت ، نیدـلا  لـالج  دّیـس  حیحـصت  هب  یمق ، کلملادـبع  نب  نسح  همجرت  نسح ، نبدـمحم  نب  نسح  مق ، خـیرات  - 263
.1313

 . ق نارهت 1369 ه .  يرهاظم ، هناخپاچ  مود ، پاچ  یغالب ، هجحلادبع  دیس  نیئان ، خیرات  - 264

نمهب رتکد  ششوک  هب  يروباشین ،) هفیلخ   ) دمحا نب  نسح  نبدمحم  نبدمحا  روباشین ، خیرات  - 265

نارهت 1339. انیس ، نبا  هناخباتک  یمیرک ،

رشن همجرت و  هاگنب  مود ، پاچ  راشفا ، جریا  ششوک  هب  يرفعج ، نسح  نبدمحم  دزی ، خیرات  - 266

نارهت 1343. باتک ،

.ات یب  اج ، یب  ان ، یب  يرهاط ، دمحا  دزی ، خیرات  - 267

لاگنب ییایسآ ، هعماج  تاراشتنا  يرتشوش ، ریقف  نیدلارون  هّللادبع  دیس  رتشوش ، هرکذت  - 268

.م 1848

.1363 نارهت ریبکریما ، تاراشتنا  لوا ، پاچ  ربجنر ، دمحا  رتکد  گرزب ، ناسارخ  - 269

نارهت 1354. سوت ، يدیعس ، سابع  رتکد  سخرس ،) یناسناو  یخیرات  يایفارغج  رد  یشهوژپ  ، ) زورما زورید و  سخرس  - 270

تاراشتنا مجنپ ، پاچ  فشاک ، رهچونم  همجرت  يربرآ ، ناج  روترآ  نافرع ، رعش و  دهم  زاریش  - 271

نارهت 1365. یگنهرف ، یملع و 

.1366 سراف ، یتاعوبطم  هیداحتا  دادماب ، نسح  لاح ، هتشذگ و  رد  زاریش  - 272

، يداوج ظعاو  لیعامسا  ششوک  هب  يزاریش ، بوکرز  دمحا  نیدلا  نیعم  سابعلاوبا  همانزاریش ، - 273

ناتسمز 1350. نارهت ، ناریا ، گنهرف  داینب 
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نارهت 1354. یلم ، راثآ  نمجنا  يرادتقا ، دمحا  ناتسزوخ ،) یخیرات  ياهانب  راثآ و   ) نارایرهش راید  - 274

نارهت 1363. باتک ، يایند  مود ، پاچ  نارگید ، جنرتسل و  ششوک  هب  یخلب ، نبا  همانسراف ، - 275

، يزورهب یقن  یلع  ششوک  هب  یخلب ، نبا  سراف ،) يایفارغج  خیرات و  نیرت  یمیدق   ) همانسراف - 276

زاریش 1343.

نارهت 1364. ریبکریما ، یئاسف ، نسح  ازریم  يرصان ، همانسراف  - 277

هب یشعرم ، يرتشوش  ینیسح  کلملاءالع  نآ ،) ریهاشم  یخرب  رتشوش و  خیرات  رد   ) سودرف - 278

.ات یب  اج ، یب  ان ، یب  يومرا ، ینیسح  نیدلا  لالجریم  حیحصت 

نارهت 1341. یلم ، راثآ  نمجنا  راشفا ، جریا  یناتساب ،) راثآ  یخیرات و  هینبا  یفرعم   ) دزی ياهراگدای  - 279
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اه همانرفس 

، ریبکریما مّود ، پاچ  راعـش ، رفعج  رتکد  همجرت  لقوح ، نبدـمحم  مساقلاوبا  ضرالا ،» هروص   » رد ناریا  لقوح ؛ نبا  همانرفـس  - 280
نارهت 1366.

.یگنهرف یملع و  تاراشتنا  دّحوم ، یلعدمحم  همجرت  هطوطب ، نبا  همانرفس  - 281

دهشم 1370. يوضر ، سدق  ناتسآ  لوا ، پاچ  یکباتا ، زیورپ  همجرت  ریبج ، نبدمحا  نبدّمحم  ریبج ، نبا  همانرفس  - 282

هامید 1354. نارهت ، یلم ، راثآ  نمجنا  یقایس ، دّمحم  ششوک  هب  ورسخ ، رصان  همانرفس  - 283

.اج یب  نارهت ، ناریا ، گنهرف  داینب  یئابطابط ، لضفلاوبا  همجرت  نالضف ، نبدمحا  نالضف ، نبا  همانرفس  - 284

اه هشقن 

.نارهت یسانشاتیگ ، هس�وم  هرامش 112 ، زاریش ، رهش  سراف و  ناتسا  يامنهار  هشقن  - 285

.نارهت یسانشاتیگ ، هس�وم  هرامش 184 ، قارع ، يامنهار  هشقن  - 286

.نارهت یسانشاتیگ ، هس�وم  هرامش 124 ، هنایمرواخ ، يامنهار  هشقن  - 287

.نارهت یسانشاتیگ ، هس�وم  هرامش 158 ، سراف ، يامنهار  هشقن  - 288

.یمالسا داشرا  ترازو  هیناریالا ، هّیمالسالا  هیروهمجلا  هیحایسلا  هطیرخلا  - 289

.نارهت یسانشاتیگ ، هس�وم  هرامش 125 ، ناریا ، یمالسا  يروهمج  يروشک  تامیسقت  هشقن  - 290

نارهت 1364. یسانشاتیگ ، تاراشتنا  ناریا ، ياههار  سلطا  - 291

.نارهت یسانشاتیگ ، هس�وم  دزی ، يامنهار  هشقن  - 292

.نارهت یسانشاتیگ ، هس�وم  ناتسزوخ ، يامنهار  هشقن  - 293

.نارهت یسانشاتیگ ، هس�وم  ناسارخ ، يامنهار  هشقن  - 294

.نارهت یسانشاتیگ ، هس�وم  نانمس ، يامنهار  هشقن  - 295

.1350 نارهت ، هاگشناد  ییایفارغج  هس�وم  هرامش 4 ، یشنماخه ، نامز  رد  ناریا  هشقن  - 296

.1350 نارهت ، هاگشناد  ییایفارغج  هس�وم  هرامش 6 ، یشنماخه ، نامز  رد  ناریا  هشقن  - 297
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.1350 نارهت ، هاگشناد  ییایفارغج  هس�وم  هرامش 8 ، نایناساس ، رصع  رد  ناریا  هشقن  - 298

.1350 نارهت ، هاگشناد  ییایفارغج  هس�وم  هرامش 10 ، هیوب ، لآ  رصع  رد  ناریا  هشقن  - 299
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.1350 نارهت ، هاگشناد  ییایفارغج  هس�وم  هرامش 17 ، هیوفص ، رصع  رد  ناریا  هشقن  - 300

، مالـسا نیتسخن  نورق  رد  ناریا  خـیرات  باتک  همیمـض  ، ) رلوپـشا دـلوترب  مراهچ ،) نرق   ) مالـسا نامز  نیتسخن  رد  ناریا  هشقن  - 301
نارهت 1364. یگنهرف  یملع و  تاراشتنا  تکرش  ( 1/472

، سراف ناتسا  یگدنزاس  داهج  يزیر  همانرب  هتیمک  سراف ، ناتسا  ینسمم  ناتسرهش  هشقن  - 302

.1360

.1360 سراف ، ناتسا  یگدنزاس  داهج  نادیپس ، ناتسرهش  هشقن  - 303

، روشک ییایفارغج  نامزاس  لّوا ، پاچ  ینیمز ، كرتشم  تایلمع  هشقن  ناکدرا ، ناتسرهش  هشقن  - 304

.1348

.1361 سراف ، ناتسا  یگدنزاس  داهج  تشدورم ، ناتسرهش  هشقن  - 305

نارهت 1367. زکرم ، رشن  یمطاف ، نودیرف  همجرت  يدویا ، کم  نیلاک  زورما ، ات  زاغآ  زا  ناهج  یخیرات  سلطا  - 306

باتک مئامض  شخب  ياه  هشقن  ریواصت و  ذخآم 

.1  - 6 هرامش : ياه  هشقن  يرخطصا ، کلامملا ، کلاسم  - 307

.7  - 17 هرامش : ياه  هشقن  لقوح ، نبا  ضرالا ، هروص  - 308

18 و 19. هرامش : ياه  هشقن  ربجنر ، دمحا  رتکد  گرزب ، ناسارخ  - 309

.13-21 هرامش : ریواصت  :20 و 21 ، هرامش ياه  هشقن  يرادتقا ، دمحا  نارایرهش ، راید  - 310

.1-12 هرامش : ریواصت  راشفا ، جریا  دزی ، ياهراگدای  - 311

.22 هرامش : ياه  هشقن  یقایس ، ریبد  دمحم  رتکد  ورسخ ، رصان  همانرفس  - 312

هرامش 12. هشقن  جنرتسل ، یقرش ، تفالخ  ياهنیمزرس  یخیرات  يایفارغج  - 313

23 و 24. هرامش : ياه  هشقن  يدویا ، کم  نیلاک  زورما ، ات  زاغآ  زا  ناهج  یخیرات  سلطا  - 314

ات 77. هرامش 23  ریواصت  یمالسا ، تاغیلبت  يرنه  هزوح  ینویزیولت  دحاو  - 315
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رضاح قیقحت  رد  هدافتسا  دروم  عبانم  زا  یخرب  فیلأت  خیرات 

فیلأت خیرات  ف�وم  باتک  مان 

(1)  . ق 623 ه .  ( 600-682  ) ینیوزق ...دابعلا  رابخا  دالبلا و  راثآ 

 . ق ه .  ( 131  ) يزاریش هلودلا  تصرف  مجعلا  راثآ 

 . ق ه .  ( 287-342  ) يدوعسم نیسح  نب  یلع  هیصولا  تابثا 

 . ق ه .  ( 375  ) یسدقم ...میساقتلا  نسحا 

 . ق ه .  ( 227  ) يرونید لاوطلا  رابخا 

 . ق ه .  ( 244  ) یقزرا دیلولاوبا  هکم  رابخا 

 . ق ه .  ( 412  ) دیفم خیش  داشرالا 

(2)  . ق ه .  ( 290  ) هتسر نبا  هسیفنلا  قالعالا 

یناهیج ملاعلا  لاکشا 

 . ق ه .  ( 320)

 . ق ه .  ( 328-9  ) ینیلک خیش  یفاک  لوصا 

 . ق ه .  ( 278  ) یبوقعی نادلبلا 

 . ق ه .  ( 774  ) ریثک نبا  هیاهنلاو  هیادبلا 

 . ق ه .  ( 1268  ) یعازخ ییحی  باسنالارحب 

 . ق ه .  ( 463  ) يدادغب بیطخ  دادغب  خیرات 

 . ق ه .  ( 385-470  ) یقهیب لضفلاوبا  یقهیب  خیرات 

.یفوتم ( 862  ) بتاک یلع  نبدمحا  دزی  دیدج  خیرات 

 . ق ه .  ( 911) دودح یطویس  رکبوبا  ءافلخلا  خیرات 
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 . ق ه .  ( 838-903  ) دناوخریم افصلا  هضور  خیرات 

.یفوتم ( 378  ) نسح نبدمحم  نب  نسح  مق  خیرات 

 . ق ه .  ( 709  ) دودح یقطقط  نبا  يرخف  خیرات 

ص:213

.تسا هدمآ  زین  لاس 682  - 1
.تسا هدمآ  زین  ق  لاس 300 ه .  - 2
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ق  . (310)ه دودح (224-310  ) يربط ریرج  يربط  خیرات 

 . ق 630(1) ه .  ( 555-628  ) ریثا نبا  لماک  خیرات 

 . ق 730 ه .  ( 680-750  ) یفوتسم هّللادمح  هدیزگ  خیرات 

 . ق مهن ه .  نرق  يرفعج  نسح  نبدمحم  دزی  خیرات 

 . ق ه .  ( 278  ) یبوقعی یبوقعی  خیرات 

 . ق ه .  ( 421) دودح هیوکسم  نبا  ممالا  براجت 

 . ق ه .  ( 725) دودح یناوجخن  فلسلا  براجت 

 . ق ه .  ( 1250) دودح یماطسب  هیوضرلا  هفحت 

 . ق ه .  ( 654) دودح يزوجلا  نب  فسوی  صاوخلا  هرکذت 

 . ق ه .  ( 597) دودح يزوجلا  نب  جرفلاوبا  همیمض  هب  صاوخلا  هرکذت 

ل�وسلا بلاطم 

 . ق ه .  ( 173) دودح يرتشوش  ریقف  رتشوش  هرکذت 

 . ق ه .  ( 287-342  ) يدوعسم نیسح  نب  یلع  فارشالاو  هیبنتلا 

 . ق ه .  ( 830) دودح وربا  ظفاح  وربا  ظفاح  يایفارغج 

 . ق ه .  ( 384-456  ) یسلدنا برعلا  باسنا  هرهمج 

 . ق ه .  ( 605  ) نارکب بیجن  امن  ناهج 

.یفوتم ( 993  ) یلیبدرا سدقم  هعیشلا  هقیدح 

 . ق ه .  ( 372 ( ) مانمگ ف�وم   ) ملاعلا دودح 

.یفوتم ( 573  ) يدنوار ...حئارجلاو  جئارخلا 

.ق (595)ه .  دودح یناهفصالا  نیسحلا  نبدمحم  هارزولاروتسد 
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.یفوتم ( 1313  ) يراسناوخ رقاب  ...تانجلا  تاضور 

.یفوتم ( 508  ) يروباشین لاتف  نیظعاولا  هضور 

ق (725)ه .  دودح (703-779  ) هطوطب نبا  هطوطب  نبا  همانرفس 

 . ق ه .  ( 580  ) ریبج نبا  ریبج  نبا  همانرفس 

 . ق ه .  ( 311  ) نالضف نبا  نالضف  نبا  همانرفس 

ص:214

.تسا هدمآ  زین   628 - 1
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(1)  . ق ه .  ات 444 )  437  ) ینایدابق ورسخ  رصان  ورسخرصان  همانرفس 

.یفوتم ( 791  ) يزاریش دینج  ...یف  رازالاّدش 

 . ق ه .  ( 745) دودح يزاریش  بوکرز  همانزاریش 

 . ق ه .  ( 367  ) لقوح نبا  ضرالا  هروص 

 . ق ه .  ( 828  ) يدزی یلع  نیدلا  فرش  همانرفظ 

.یفوتم ( 929  ) هبنع نبا  بلاطلا  هدمع 

.یفوتم ( 381  ) قودص خیش  مالسلا  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع 

(2)  . ق ه .  ( 540  ) یخلب نبا  همانسراف 

 . ق ه .  ( 1316) دودح یئاسف  نسح  ازریم  يرصان  همانسراف 

 . ق ه .  ( 279  ) يرذالب نادلبلا  حوتف 

یفوتم ( 314  ) یفوک مثعا  حوتفلا 

 . ق ه .  ( 855) دودح غابس  نبا  ...یف  همهملا  لوصفلا 

(3)  . ق ه .  ( 266  ) رفعج نب  همادق  جارخلا  باتک 

 . ق ه .  ( 687  ) یلبرا یسیع  نب  یلع  همئالا  هفرعم  یف  همغلا  فشک 

 . ق ه .  ( 1376) دودح یمق  سابع  خیش  باقلالاو  ینکلا 

 . ق 623ه .  ( 574-626  ) يومح توقای  نادلبلا  مجعم 

 . ق ه .  ( 836) دودح یفاوخ  دمحم  یحیصف  لمجم 

 . ق ه .  ( 1314  ) هنطلسلا دامتعا  نادلبلا  تآرم 

 . ق ه .  ( 700  ) يدادغب نیدلا  یفص  عالطالا  دصارم 

 . ق 325 ه .  ( 287-341  ) يدوعسم نیسح  نب  یلع  ...بهذلا  جورم 
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(4)  . ق ه .  ( 232  ) هبدادرخ نبا  کلامملاو  کلاسملا 

يرخطصا کلامملا  کلاسم 

 . ق ه .  ( 340)

 . ق ه .  ( 284-356  ) یناهفصا جرفلاوبا  نییبلاطلا  لتاقم 

ص:215

.تسا هدمآ  زین  ق  لاس 481 ه .  - 1
.تسا هدمآ  زین  ق  لاس 502 و 510 ه .  - 2
.تسا هدمآ  زین  ق  لاس 316 و 337 ه .  - 3
.تسا هدمآ  زین  ق  لاس 233 و 250 ه .  - 4
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 . ق ه .  ( 1314) دودح هنطلسلادامتعا  سمشلا  علطم 

.یفوتم ( 558  ) بوشآرهش نبا  بلاط  یبا  لآ  بقانم 

 . ق ه .  ( 1280-1352  ) یناسارخ مشاه  دمحم  خیراوتلا  بختنم 

 . ق ه .  ( 1359  ) یمق سابع  خیش  لامآلا  یهتنم 

 . ق ه .  ( 874  ) يدرب يرغت  نبا  هرهازلا  موجنلا 

 . ق 740 ه .  ( 680-750  ) یفوتسم هّللادمح  بولقلا  ههزن 

 . ق ه .  ( 724) دودح ینامرک  یشنم  ...راحسالا  مئاسن 

(1)  . ق ه .  ( 654  ) ناکلخ نبا  نایعالا  تایفو 

ص:216

.تسا هدمآ  زین  ق  لاس 672 و 681 ه .  - 1
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همانباتک

هراشا

ماما تکرح  ریسم  رد  هک  ناریا  زا  ییاهرهش  یّلحم  خیرات  عبانم  همانباتک 

.تسا هدش  عقاو  مالسلا  هیلع  اضر 

مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  همانباتک 

یسراف یصاصتخا  عبانم  فلا :

یبرع یصاصتخا  عبانم  ب :

یسراف یبرع و  یمومع  عبانم  ج :

ص:217
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تسا هدش  عقاو  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تکرح  ریسم  رد  هک  ناریا  زا  ییاهرهش  یّلحم  خیرات  عبانم  همانباتک 

.ات یب  اج ، یب  ان ، یب  یمیت ، ینثم  نبرمعم  هدیبعوبا  زاوهالا ، حوتف  - 316

نارهت 1332. ان ، یب  نایدیشر ، هّللا  فیس  ناتسزوخ ، يایفارغج  - 317

.1334 اج ، یب  ان ، یب  يدمص ، هّللا  بیبح  شوش ، ياه  هناریو  - 318

نارهت 1352. يدرجورب ، يوفطصم  ناتسزوخ ، نیمزرس  یخیرات  يایفارغج  - 319

، یملع تاراشتنا  یقایس ، ریبد  دّمحم  ششوک  هب  کلملا ، مجن  رافغلادبع  ناتسزوخ ، همانرفس  - 320

نارهت 1341.

نارهت 1359. یلم ، راثآ  نمجنا  يرادتقا ، دمحا  یناتساب ،) راثآ  یخیرات و  يایفارغج   ) ینسمم هیولیکهک و  ناتسزوخ و  - 321

، اج یب  ان ، یب  یلوفزد ، هداز  مالسالاریهظ  ناتسزوخ ، هلاس  رازه  شش  خیرات  رد  ناتسرکش  - 322

.يرجه  1280

نارهت 1345. ناحایس ، بلج  یقماو ، جریا  ناتسزوخ ، يامنهار   - 323

.1327 اج ، یب  ان ، یب  یمطاف ، میرک  ناتسزوخ ،  - 324

.1331 نارهت ریبکریما ، يرتشوش ، ماما  یلعدّمحم  ناتسزوخ ، يایفارغج  خیرات  - 325

نارهت 1359. یلم ، راثآ  نمجنا  يدوهرف ، دیعس  همجرت  سیناه ، هبواگ  هیولیکهک ، ناجرا و  - 326

ناهبهب 1350. ان ، یب  یتاونق ، راکوج  اضر  زاوها ، ناهبهب و  همانسانش  - 327

نارهت 1339. يورسک ، دمحا  ناتسزوخ ، هلاسدصناپ  خیرات  - 328

.م لاگنب 1848 ییایسآ ، هعماج  يرتشوش ، ریقف  نیدلارون  هّللادبع  دیس  رتشوش ، هرکذت  - 329

نارهت 1394. یلم ، راثآ  نمجنا  يرادتقا ، دمحا  ناتسزوخ ،) یخیرات  ياهانب  راثآ و   ) نارایرهش راید  - 330

، اج یب  ان ، یب  یشعرم ، يرتشوش ، ینیسح  نآ ،) ریهاشم  یخرب  رتشوش و  خیرات  رد   ) سودرف - 331

.ات یب 
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، لوا پاچ  سراف ، ناتسا  رنه  گنهرف و  لک  هرادا  زاریش ، هگلج  يرنه  راثآ  یخیرات و  ياهانب  - 332

.1349

نارهت 1353. یلم ، راثآ  نمجنا  رسفا ، هّللا  تمارک  زاریش ، یمیدق  تفاب  خیرات  - 333

.1334 ان ، یب  اج ، یب  يزورهب ، یقنیلع  روشک ،) تفه  خر  لاخ  ای   ) زاریش رهش  - 334

ص:218
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نارهت 1313. ان ، یب  ینارهت ، نیدلا  لالج  دیس  سراف ، همیدق  راثآ  - 335

.1333 زاریش ، يدّمحم ، تاراشتنا  لوا ، پاچ  یماس ، یلع  یناتساب ، دهع  رد  سراپ  - 336

 . ق نارهت 1375 ه .  ان ، یب  هرمک ، اقآ  ازریم  سراف ، تکلمم  خیرات  - 337

زاریش 1331. ان ، یب  یقداص ، یسردم  دمحم  زورما ، زاریش  - 338

زاریش 1363 موس ، پاچ  یماس ، یلع  زاریش ، - 339

نارهت 1362. ارس ، گنهرف  یشابهد ، یلع  ششوک  هب  يزاریش ، هلودلا  تصرف  مجعلا ، راثآ  - 340

نارهت 1343. یلم ، راثآ  نمجنا  يوفطصم ، یقتدمحم  سراپ ، میلقا  - 341

یملع و تاراشتنا  فشاک ، رهچونم  همجرت  يربرآ ، ناج  روترآ  نافرع ، رعش و  دهم  زاریش  - 342

نارهت 1365. یگنهرف ،

.1336 زاریش سراف ، یتاعوبطم  هیداحتا  دادماب ، نسح  لاح ، هتشذگ و  رد  زاریش  - 343

داینب يداوج ، ظعاو  لیعامسا  ششوک  هب  يزاریش ، بوکرز  نیدلا  باهش  نبدمحا  همانزاریش ، - 344

نارهت 1350. ناریا ، گنهرف 

، يزورهب یقن  یلع  ششوک  هب  یخلب ، نبا  سراف ،) يایفارغج  خیرات و  نیرت  یمیدق   ) همانسراف - 345

زاریش 1343.

نارهت 1364. ریبکریما ، یئاسف ، نسح  ازریم  يرصان ، همانسراف  - 346

نارهت 1341. یلم ، راثآ  نمجنا  راشفا ، جریا  یناتساب ،) راثآ  یخیرات و  هینبا  یفرعم   ) دزی ياهراگدای  - 347

.ات یب  اج ، یب  ان ، یب  يرهاط ، دمحا  دزی ، خیرات  - 348

نارهت باتک ، رشن  همجرت و  هاگنب  راشفا ، جریا  ششوک  هب  يرفعج ، نسح  نبدمحم  دزی ، خیرات  - 349

.1343

، انیس نبا  هناخباتک  راشفا ، جریا  ششوک  هب  بتاک ، یلع  نب  نیسح  نبدمحا  دزی ، دیدج  خیرات  - 350
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نارهت 1339.

.يرمق يرجه  نارهت 1369  يرهاظم ، هناخپاچ  یغالب ، هجحلادبع  دّیس  نیئان ، خیرات  - 351

نمهب رتکد  ششوک  هب  يروباشین ،) مکاح   ) دمحا نب  نسح  نبدّمحم  نبدمحا  روباشین ، خیرات  - 352

نارهت 1339. انیس ، نبا  هناخباتک  یمیرک ،

نارهت 1363. ریبکریما ، تاراشتنا  ربجنر ، دمحا  رتکد  گرزب ، ناسارخ  - 353

نارهت 1354. سوت ، يدیعس ، سابع  رتکد  سخرس ،) یناسنا  یخیرات و  يایفارغج  زا  یشهوژپ   ) زورما زورید و  سخرس  - 354

دهشم 1352. ان ، یب  راگزومآ ، لیعامسا  ناسارخ ، رصتخم  خیرات  - 355

دهشم 1342. ناسارخ ، گنهرف  هرادا  ناسارخ ، يامنهار  - 356

ص:219
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، هیراجاق هرود  رد  ناسارخ  یسایس  خیرات  مامضنا  هب  سمشلا ،) علطم   ) ناسارخ ياهرهش  - 357

نارهت 1349. ان ، یب  یبارعا ، نیسح 

.1355 اج ، یب  ان ، یب  یسوط ، نایدروهللا  نسح  ورم ، دهشم ، ناسارخ ، - 358

هناخباتک ماما ، مظاک  دّمحم  ناسارخ ،) یخیرات  يایفارغج  خیرات و  زا  لصف  کی   ) سوط دهشم  - 359

نارهت 1348. کلم ، یلم 

نارهت 1333. ان ، یب  لوا ، پاچ  نارگید ، دادماب و  يدهم  سخرس ، تالک و  یخیرات  راثآ  - 360

ناریا گنهرف  تاراشتنا  راجاق ، هاش  نیدلارصان  ياهتشاددای  لوا ) رفس   ) ناسارخ همانرفس  - 361

.1356 اج ، یب  نیمز ،

، يوسوم رقاب  همجرت  ناسارخ ،) یف  يومالا  مکحلا  همجرت   ) ناسارخ رد  هیما  ینب  تموکح  - 362

نارهت 1357. اکوت ، تاراشتنا 

، سوت تاراشتنا  مّود ، پاچ  ولنارفعز ،)  ) ینشور هّللا  تردق  دهشم ، ورم ، تاره ، همانرفس ، هس  - 363

نارهت 1356.

نارهت 1352. اریم ، تاراشتنا  لئاسر ، نیسح  ناسارخ ، همانرفس  هیشاح  رد  - 364

.1334 نارهت راّوز ، تاراشتنا  لوا ، پاچ  یضایر ، اضرمالغ  دهشم ، يامنهار  - 365

.1345 اج ، یب  ناحایس ، بلج  نامزاس  یتعیرش ، یلع  ناسارخ ، يامنهار  - 366

نارهت 1347. ان ، یب  مود ، پاچ  ابهص ، میهاربا  ناسارخ ، ياه  هناریو  زا  يرادید  - 367

.1349 اج ، یب  ان ، یب  یمساق ، لضفلاوبا  ناریا ، هتخانشان  رهوگ  نارواخ ، - 368

، رحس تاراشتنا  نبلگ ، دمحم  ششوک  هب  یشنم ، یلعدّمحم  سخرس ، هب  هلودلا  نکر  همانرفس  - 369

نارهت 1365.

دهشم 1345. سوت ، تاراشتنا  نایاپ ، مخفم  هّللا  فطل  دهشم ، رهش  يامنهار  - 370
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.1341 نارهت راّوز ، تاراشتنا  یناغم ، ربکا  یلع  نب  نیسح  قرش ، تشهب  - 371

نارهت 1354. یلم ، راثآ  نمجنا  لوا ، پاچ  يولوم ، دیمحلادبع  ناسارخ ، یناتساب  راثآ  - 372

ناهفصا 1323. ان ، یب  شخبرون ، دمحم  یلع  سدقم ، دهشم  خیرات  - 373

نارهت گنهرف ، داینب  يرهاط ، مساقلاوبا  نادرگناهج ، رظن  زا  ناسارخ  یخیرات  يایفارغج  - 374

.1348

ص:220
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مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  همانباتک 

یسراف یصاصتخا  عبانم  فلا )

، ردص هناخباتک  تاراشتنا  يدراطع ، هّللازیزع  مالسلا ،)  هیلع  اضرلا  مامالا  دنـسم  همجرت   ) مالـسلا هیلع  اضر  ماما  رابخا  راثآ و  - 375
 . ق نارهت 1397 ه . 

نارهت 1346. ان ، یب  هداز ، يوضر  یلعدیس  سوط ، باتفآ  - 376

نارهت 1362. مالسا ، يادن  یئاضر ، نیسحلادبع  دیس  مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  - 377

.ات یب  اج ، یب  ناوج ، لسن  ققحم ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  - 378

، هیمالسا تاراشتنا  يورسخ ، یسوم  همجرت  ج12 ، یسلجم ، رقابدّمحم  الم  راونالاراحب ، - 379

نارهت 1356.

.ات یب  اج ، یب  ناریا ، یتاعوبطم  یناحبس ، يدهم  دیس  نین�وملا ، هراشب  - 380

دهشم 1347. سوت ، یناسارخ ، یئاطع  مالسلا ، هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  یناگدنز  زا  يوترپ  - 381

.ات یب  اج ، یب  تناید ، یشورفباتک  يدعاس ، رقابدمحم  نایعیش ، متشه  ياوشیپ  - 382

 . ق 1281 ه .  زیربت ، ات ، یب  یماطسب ، رقاب  نب  یلع  زورون  هیوضرلا ، هفحت  - 383

.مق یمطاف ، ینب  اضر  دیس  نیرئاز ، هرکذت  - 384

هامرهم 1326. ناسارخ ، هناخپاچ ، تکرش  يوره ،)  ) یناسارخ یقتدمحم  نب  نسحدمحم  هیوضرلا ، هقیدح  - 385

.ات یب  نارهت ، ان ، یب  یناپمک ، هّللا  لضف  مالسلا ، هیلع  اضر  ترضح  - 386

 . ق 1384 ه .  دهشم ، ان ، یب  یناسارخ ، ثدحم  دمحم  خیش  جاح  مالسلا ، هیلع  اضرلا  هایح  - 387

 . ق دهشم 1378 ه .  ان ، یب  هّللارصن ، خیش  يوضر ، نئازخ  - 388

، یمالسا گنهرف  رشن و  رتفد  نایلیلخ ، لیلخ  دیس  همجرت  یلماع ، یضترم  رفعج  مالسلا ، هیلع  ماما  نیمتشه  یـسایس  یناگدنز  - 389
هام 1359. نمهب  نارهت 

نارهت 1335. هنیجنگ ، تاراشتنا  هداز ، دامع  مالسلا ، هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  یناگدنز  - 390
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نارهت 1334. هیمالسا ، ، باحس مساقلاوبا  مالسلا ، هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  یناگدنز  - 391

نارهت ان ، یب  رایرهـش ،)  ) نابـضغ رفعج  دیـس  همجرت  هینغم ، دمحا  مالـسلا ، هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  متـشه  ماما  یناگدنز  - 392
.1339

ناهفصا 1323. ان ، یب  شخبرون ، یلعدّمحم  مالسلا ، هیلع  اضر  ترضح  یناگدنز  - 393
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دهشم 1322. ضایر ، اضرمالغ  همجرت  فسوی ، دمحا  رداقلادبع  مالسلا ، هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  یناگدنز  - 394

نارهت 1346. ان ، یب  یناضمر ،) نسحم   ) ناسحا مالسلا ، هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  تداهش  یناگدنز و  - 395

هیلع اضر  ماما  تازجعم  لئاضف و  اضرلا و  بط  مامضنا  هب  مالسلا ، هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  متشه  ماما  تداهش  یناگدنز و  - 396
نارهت 1362. مالسا ، يادن  یئاضر ، نیسحلادبع  مالسلا ،

.ات یب  نارهت ، ان ، یب  یناسارخ ، یئاطع  مالسلا ، هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  نیمتشه  یناگدنز  - 397

.ات یب  مق ، ان ، یب  یعقرب ، یفطصم  دیس  تیالو ، نامسآ  هدنشخرد  هراتس  - 398

نارهت 1368. یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  همجرت ، نیودت و  دحاو  رون ، ياه  همشچرس  - 399

.ق نارهت 1394ه  ان ، یب  يروفغ ، یلع  نایعیش ، ماما  نیمتشه  تداهش  تشذگرس و  - 400

.1324 اج ، یب  ان ، یب  سیونشوخ ،)  ) یلیبدرا دمحا  مالسلا ، هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  تیصخش  - 401

، نابضغ رفعج  دیس  همجرت  هینغم ، دمحا  مالسلا ، هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  مالـسلا و  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  یناگدنز  حرـش  - 402
نارهت 1339. ان ، یب 

.ات یب  دهشم ، ان ، یب  یناسارخ ، نیسح  مالسلا ، هیلع  اضر  ترضح  تبیصم  حدم و  - 403

.ات یب  دنه ، ان ، یب  یقت ، دمحم  رقابدمحم  دیحوت ، رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هبطخ  حرش  - 404

.ات یب  نارهت ، هیمالسا ، هیملع  قودص ، خیش  مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - 405

.ات یب  دهشم ، ان ، یب  مالسالا ، جورم  ربکا  یلع  هّیوضر ، تامارک  - 406

دهشم 1333. ان ، یب  یناهجریم ، نسحدمحم  مالسلا ، هیلع  اضر  ترضح  زا  رهاظ  تازجعم  رودص  - 407

 . ق 1348 ه .  اج ، یب  ان ، یب  یقارن ، رذوبا  نب  يدهم  بولقلا ، قرحم  - 408

.ات یب  دهشم ، ان ، یب  یناسارخ ، نیسح  مالسلا ، هیلع  اضر  ترضح  تبیصم  حدم و  - 409

 . ق دهشم 1393 ه .  ان ، یب  یفجن ، دیجملادبع  مالسلا ، هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  تیالو  متشه  هراتس  تارظانم  - 410

.ات یب  نارهت ، یملع ، لضاف ، داوج  مهد ، موصعم  - 411

نارهت 1353. باتفآ ، یلماع ، یلعدمحم  مالسلا ، هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  ماقم  زا  یشقن  - 412
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.ات یب  مق ، ان ، یب  يزاریش ، دمحم  دیس  مالسلا ، هیلع  اضر  ترضح  يربهر  شقن  - 413

مق 1350. تمکح ، یجواس ، يدحوم  یلع  مالسلا ، هیلع  اضر  ترضح  يدهعتیالو  - 414

.ات یب  نارهت ، یمالسا ، گنهرف  رشن و  رتفد  يروفغ ، یلع  مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  هعیش ؛ ماما  نیمتشه  - 415

 . ق نارهت 1390 ه .  يرفعج ، يدعاس ، رقابدمحم  هعیش ، ياوشیپ  نیمتشه  - 416

.ات یب  نارهت ، یمالسا ، گنهرف  رشن و  رتفد  يروفغ ، یلع  مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  نایعیش  ماما  نیمتشه  دوبدای  - 417
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یبرع یصاصتخا  عبانم  ب )

-418

.ات یب  نارهت ، یسردم ، یقتدمحم  دیس  هوسا ، هودق و  مالسلا  هیلع  اضرلا  مامالا 

.ات یب  توریب ، لیخد ، یلعدمحم  یلع  مالسلا ، هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  مامالا  - 419

.ات یب  توریب ، هینغم ، دمحا  مالسلا ، هیلع  اضرلا  یلع  مالسلا و  هیلع  مظاکلا  یسوم  ناماما  - 420

 . ق توریب 1393 ه .  لوا ، پاچ  هّللا ، لضف  داوج  دمحم  هسارد ، خیرات و  مالسلا ، هیلع  اضرلا  مامالا  - 421

.ات یب  دادغب ، ان ، یب  فسوی ، دمحا  رداقلادبع  نومأملا ، دهعیلو  مالسلا  هیلع  اضرلا  یلع  مامالا  - 422

.ات یب  نارهت ، ان ، یب  یمق ، سابع  خیش  هیسوطلا ، هفحتلا  - 423

.ات یب  دهشم ، ان ، یب  یناسارخ ، ثّدحم  دمحم  خیش  مالسلا ، هیلع  اضرلا  هایح  - 424

 . ق توریب 1398 ه .  ان ، یب  یلماعلا ، ینیسح  یضترم  رفعج  مالسلا ، هیلع  اضرلا  مامالا  هایح  - 425

.ات یب  دنه ، ان ، یب  بحاص ، نیسح  دمحا  خیش  يولوم  مالسلا ، هیلع  اضرلا  - 426

 . ق فجن 1385 ه .  ان ، یب  البرک ، نویناحور  زا  یعمج  مالسلا ، هیلع  اضرلا  مامالا  دلوم  يرکذ  - 427

.ات یب  نارهت ، ان ، یب  هتبوجا ، مالسلا و  هیلع  اضرلا  نع  نومأملا  تال�وس  - 428

.ات یب  اج ، یب  ان ، یب  يدنرم ، دهتجم  نسحلاوبا  هیوضرلا ، همرحلا  کته  یف  هیلجلا  حراوفلا  - 429

.ات یب  مق ، ان ، یب  یمقلا ،) قودصلا  خیشلا   ) هیوباب نب  یلع  نبدمحم  مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - 430

.ات یب  دهشم ، ان ، یب  يدیعس ، يدهم  هیوضرلا ، هحیدملا  - 431

 . ق دهشم 1406 ه .  يوضر ، سدق  ناتسآ  یناشوبخلا ، يدراطع ، هّللازیزع  خیشلا  مالسلا ، هیلع  اضرلا  مامالا  دنسم  - 432

 . ق فجن 1373 ه .  ان ، یب  ینیرحب ، نیسح  خیش  مالسلا ، هیلع  اضرلا  مامالا  هافو  - 433

 . ق فجن 1370 ه .  ان ، یب  يوسوم ، قازرلادبع  دیس  مالسلا ، هیلع  اضرلا  مامالا  هافو  - 434

.ات یب  فجن ، هیردیح ، ناعط ، نب  حلاص  نبدمحا  مالسلا ، هیلع  اضرلا  مامالا  هافو  - 435
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.ات یب  اج ، یب  فراعملاراد ، یناقلاطلا ، نیسح  دّمحم  مالسلا ، هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  مامالا  هدالو  - 436

یسراف یبرع و  یمومع  عبانم  ج )

.ات یب  مق ، ان ، یب  يرفعج ، بوقعی  نایاوشیپ ، یناگدنز  اب  ییانشآ  - 437

، اج یب  ان ، یب  لوا ، پاچ  يرتست ، یقت  دّمحم  تامانملا ، ضعب  هقیقح  یف  تانّیب  تایآ  - 438

 . ق 1393 ه . 

.ات یب  نارهت ، ان ، یب  ینسحلا ، یناجیراللا  یلعدّمحم  دیس  مالسلا ، مهیلع  همئالا  تایآ  - 439

.ات یب  نارهت ، ان ، یب  يزیربت ، تمدخشیپ  یلع  ازریم  لئاضفلا ، تایآ  - 440
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.ات یب  رصم ، ان ، یب  یجنلبشلا ، نسح  نب  ن�وم  دیسلا  راتخملا ، یبنلا  تیب  لآ  بقانم  یف  راصبالا  - 441

 . ق هرهاق 1351 ه .  هداعسلا ، عبط  یقشمدلا ، ریثک  نبا  هیاهنلاو ، هیادبلا  - 442

.ق رصم 1318 ان ، یب  يواریشلا ، رماع  نبدمحم  نب  هّللادبع  فارشالا ، ّبحب  فاحتالا  - 443

.م هرهاق 1974 یجناخلا ، هبتکم  لوا ، پاچ  نانع ، هّللادبع  دمحم  مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لهاو  هیرشع  ینثالا  - 444

.ات یب  توریب ، ان ، یب  هینغم ، داوج  دمحم  مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لهاو  هیرشع  ینثالا  - 445

لوا پاچ  یتنجدـمحا ، یهللارـصن و  دـمحم  همجرت  یلماعلا ، ّرحلا  نسحلا  نبدـمحم  تازجعملاو ، صوصنلاـب  هادـهلا  تاـبثا  - 446
.ات یب  مق ، هیملع  هزوح 

، ناسرخلا رقاب  دمحم  دیسلا  هقّلع  یسربطلا ، بلاط  یبا  نب  یلع  نبدمحا  روصنموبا  جاجتحالا ، - 447

.م فجن 1966  نامعنلاراد ،

 . ق نانبل 1372 ه .  ادیص ، ینادمهلا ، یثراحلا  هورم  ناملس  رشع ، ینثالا  همئالا  یبنلا و  هایح  یف  رثالا  نسحا  - 448

.ق توریب 1395  ان ، یب  مجنپ ، پاچ  يرکف ، یلع  صصقلا ، نسحا  - 449

هّللا هیآ  هناخباتک  یفجن ، یـشعرم  نیدـلا  باهـش  دیـس  هّللا  هیآ  قیلعت  اب  يرتست ، هّللارون  یـضاق  لطابلا ، قاهزاو  قحلا  قاقحا  - 450
.ات یب  اج ، یب  .یفجن  یشعرم  یمظعلا 

1373 اج ، یب  ان ، یب  یفجن ، رقاب  دمحم  یلوم  مالسلا ، هیلع  نیمایملا  هلآو  نیلـسرملاو  ءایبنالا  دیـس  لاوحا  یف  هبکاسلا  هعمدلا  - 451
.ق

.ات یب  توریب ، ان ، یب  لوا ، پاچ  نیدلاّزع ، یسوم  نیرهاطلا ،) همئاو  ءادهشلادیس  يرکذ  یف  نین�وملا  هریخذ   ) هریخذلا - 452

.ق  . نانبل 1348 ه ادیص ، یلماعلا ، رهاظ  نامیلس  داجمالا ، هلآ  دّمحم و  حدم  یف  داعملا  یلا  هریخذلا  - 453

، یتالحم یلوسر  مشاه  دیـس  همجرت  دـیفم ،) خیـش   ) نامعنلا نبدـمحم  نبدـمحم  داـبعلا ، یلع  هّللا  جـجح  هفرعم  یف  داـشرالا  - 454
نارهت 1346. هیمالسا ،

.ات یب  اج ، یب  مالسا ، یشورفباتک  حایس ، دمحا  يرارذلاو ، لوسرلا  - 455

.م 1970 اداناک ، ان ، یب  لوا ، پاچ  نامعنلا ، یضاق  هراتخملا ، هزوجرالا  - 456
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توریب ان ، یب  مود ، پاچ  یغلدلا ، یجرالم  نوسح  راهطالا ، هتیب  لها  مظعالا و  لوسرلا  - 457

.1393

.ق  . فجن 1346 ه ان ، یب  یکجارکلا ، نامثع  نب  یلع  نبدمحم  راهطالا ، همئالا  یلع  صنلا  یف  راصبتسالا  - 458
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.ق  . رصم 1303 ه ان ، یب  نابصلا ، دّمحم  نیرهاطلا ، هتیب  لها  لئاضف  یفطصملا و  هریس  یف  نیبغارلا  فاعسا  - 459

.ق  . توریب 1377 ه ان ، یب  نولوط ، نبدمحم  نیدلا  سمش  هیمامالا ، دنع  رشع  ینثالا  همئالا  مجارت  یف  هیبهذلا  تارذشلا  - 460

.ات یب  نارهت ، هیمالسا ، هیملع  يوفطصم ، داوج  دیس  همجرت  يزارلا ، ینیلکلا  قاحسا  بوقعی  نبدمحم  رفعجوبا  ، یفاک لوصا  - 461

.1319 اج ، یب  ان ، یب  يدسالا ، قیرطبلا  نب  ییحی  رابخالا ، حاحص  نویع  یف  هدمعلا  - 462

 . ق 1312 ه .  اج ، یب  یسربطلا ، نسحلا  نب  لضفلا  نیّدلا  نیما  يدهلا ، مالعا  یف  يرولا  مالعا  - 463

.م فجن 1950 غابس ،) نبا   ) یکملا یکلاملا  دمحم  نب  یلع  همئالا ، لاوحا  هفرعم  یف  همهملا  لوصفلا  - 464

.ق فجن 1370  ان ، یب  دیفم ، خیش  هبیغلا ، یف  هرشعلا  لوصفلا  - 465

.ات یب  مق ، یتریصب ، نیخّروملا ، نیثدحملا و  ضعبل  هترتع ، لوسرلا و  باقلا  - 466

.ق  . 1374 ه فجن ، ان ، یب  يزیربتلا ، يوسوملا  نیدلا  یضر  دمحا  هرتعلا ، یبنلا و  بقانم  راحب  نم  هرطقلا  - 467

.ات یب  یئبمب ، ان ، یب  يزاریش ، دمحم  ازریم  همئالا ، ریس  خیراوتلا و  ریسکا  - 468

.1343 اج ، یب  ان ، یب  یناسارخ ، نسح  دمحم  رمحالا ، تیربکلا  - 469

.فجن یلمالا ، ینیسحلا  یلع  نبردیح  دیس  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  لآ  یلع  يرج  امیف  لوکشکلا  - 470

-471

.ات یب  البرک ، ان ، یب  نیدلا ، فرش  نیسحلادبع  دیسلا  هرهاطلا ، هرتعلا  متام  یف  هرخافلا  سلاجملا 

.ق  . فجن 1388 ه هیردیح ، یماشه ، نیسح  نب  یلع  مالسلا ، مهیلع  همئالاو  ءارهزلاو  یبنلا  خیرات  یف  همهملا  بلاطملا  - 472

.ق  . دادغب 1377 ه ان ، یب  یمظاک ، معنملادبع  رشع ، هعبرالا  نیموصعملا  - 473

.ق  . مق 1379 ه هیملع ، نیدلادیشر ، رفعجوبا  بقانملا ، - 474

.ق  . 1253 ه اج ، یب  ان ، یب  میهاربا ، نب  یلع  نبدمحم  نبدمحا  هیردیحلا ، بقانملا  - 475

.ق  . 1340 ه اج ، یب  ان ، یب  یمقلا ، لیئربج  نب  ناذاش  لضفلاوبا  لئاضفلاو ، بقانملا  - 476

.ات یب  اج ، یب  یمیهاربا ، جاح  هناخراک  نیدلارخف ، یحیرطلا  یلع  بختنملا ، - 477
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.ق  . رصم 1306 ه هنیمیم ، یمتیهلا ، رجح  نبدمحا  نیدلا  باهش  هیزمهلا ، حرش  یف  هّیکملا  حنملا  - 478

.ات یب  نارهت ، ان ، یب  ینامرک ، رقابدمحم  خیش  هیالولا ، هراما  - 479

.ات یب  دهشم ، ان ، یب  یسردم ، یقتدّمحم  یبتکم ، ياهشبنج  هعیش و  ناماما  - 480
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 . ق 1346 ه .  یئبمب ، ان ، یب  ءاطغلا ، فشاک  لآ  اضرلادبع  خیش  هینیسحلا ، راونالا  - 481

.ات یب  مق ، ان ، یب  یناردنزاملا ، یلع  نابرق  نب  رقابدمحم  همالا ، داشرا  راونا  - 482

.ات یب  نارهت ، ان ، یب  يدنواهن ، بحاص  دمحا  يدهلا ، راونا  - 483

.ات یب  مق ، ان ، یب  یمق ، سابع  خیش  هّیهبلا ، راونالا  - 484

نارهت 1297. ان ، یب  يوسوملا ، دمحم  دیسلا  نب  رقابدمحم  بولقلا ، راونا  - 485

.ات یب  اج ، یب  ان ، یب  يدنواهن ، ربکا  یلع  خیش  بقانملا ، رابخا  تکن  یف  بهاوملا  راونا  - 486

.ات یب  نارهت ، انب ، یفجنلا ، يدنرملا  نسحلاوبا  راتخملا ، لوسرلا  طبس  بئاون  بئاصم و  یف  راونالا  عماول  - 487

.ات یب  مق ، ان ، یب  يدابآ ، فجن  یناحور  یلع  خیش  لوسرلا ، لآ  بقانم  یلا  لوصولا  - 488

.ق  . هرهاق 1390 ه ان ، یب  لوا ، پاچ  ملعوبا ، قیفوت  تیبلا ، لها  - 489

.ات یب  رصم ، فراعملاراد ، مالسلااهیلع ، ءارهزلا  همطاف  تیب  لها  - 490

توریب 1956. ان ، یب  هینغم ، داوج  دمحم  مهئدابم ، مهتلزنم و  تیبلا  لها  - 491

.ات یب  هرهاق ، ان ، یب  راحسلا ، هدوج  دیمحلادبع  مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لها  - 492

.ات یب  نارهت ، ان ، یب  ینارکنل ، لضاف  دمحم  یقارشا و  نیّدلا  باهش  مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لها  - 493

.ات یب  توریب ، ان ، یب  ینیوزق ، دحوم  میهاربا  دمحم  حون ، هنیفس  یف  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  - 494

.ات یب  نارهت ، ان ، یب  يزیربت ، ظعاو  كویب  مالسلا ، مهیلع  راهطالا  همئالا  - 495

.ات یب  مق ، ان ، یب  يدحوم ، دمحم  یقارشا و  نیدلا  باهش  نآرق ، رد  یحو  نارادساپ  ای  مالسلا  مهیلع  راهطالا  همئالا  - 496

راد دجنملا ، نیدلا  حالص  قیقحت  هب  نولوط ، نب  دمحم  نیدلا  سمش  رشع ، ینثالا  همئالا  - 497

.م توریب 1958

.ات یب  نارهت ، یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  یمیکح ، اضردّمحم  هعماج ، ّتینیع  رد  ماما  - 498

زیربت 1282. ان ، یب  يزیربت ، یلعدمحم  بیارغلا ، زنک  بئاصملارحب و  - 499
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.ش نارهت 1346  يدمحم ، افص ، بوذجم  سابع  دیس  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هّللادبع  نبّدمحم  نادناخ  زا  ادخ  ناگدیزگرب  - 500

.ات یب  مق ، ان ، ب  یمقلا ، راّفصلا  نسحلا  نبدمحم  رفعجوبا  تاجردلا ، رئاصب  - 501

.ات یب  اج ، یب  ان ، یب  لضاف ، نسح  دمحم  دیس  مالسلا ، مهیلع  راربالا  همئالا  خیرات  یف  راربالا  هجهب  - 502

نارهت هیمالسالا  بتکلاراد  توریب و  فراعتلراد ، یسلجم ، رقابدمحم  الم  راونالاراحب ، - 503

 . ق 1356 ه . 

.ق  . نارهت 1304 ه ان ، یب  یشرفتلا ، ینیسحلا  یفطصم  يدهم  هّیودهملا ، عیادبلا  - 504
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نارهت 1319. ان ، یب  يدزیلا ، لضافلا  ینیسحلا  نیسح  نب  نسح  راهطالا ، همئالا  خیرات  یف  راربالا  هجهب  - 505

.ات یب  زاریش ، يدمحا ، نایچرصان ، لضفلاوبا  دیس  مالسلا ، مهیلع  موصعم  هدراهچ  ای  مالسا و  نارادمچرپ  - 506

.ات یب  مق ، ان ، یب  یشیاشخب ، یقیقع  نایاوشیپ ، - 507

.ات یب  نارهت ، ان ، یب  حایس ، دمحا  نایاوشیپ ، ییوگشیپ  - 508

.1353 ات ، یب  ان ، یب  سمش ، يدرجورب ،)  ) یمظاک دیس  ناهج ، مولظم  نادنمزوریپ  - 509

.ق  . مق 1396 ه یتریصب ، یسربطلا ، همالع  دیلاوملا ، خیرات  - 510

.ق  . مق 1368 ه يوفطصم ، يدادغبلا ، جلثلا  یبا  نبا  همئالا ، خیرات  - 511

.ق  . يوفطصم 1379 ه يزیربت ، ظعاو  اقآ  كویب  دیس  مالسلا ، مهیلع  راهطالا  همئالا  خیرات  - 512

.ات یب  دنه ، ان ، یب  بحاص ، ردیح  یلع  دیس  مالسلا ، مهیلع  همئا  خیرات  - 513

.ات یب  دنه ، ان ، یب  ریزو ، نسح  سلاجم ،) هدراهچ  هب  روهشم   ) مالسلا مهیلع  همئا  خیرات  - 514

.ات یب  مق ، ان ، یب  نیخّروملاو ،) نیثدحملا  رابک  هیاور   ) مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  خیرات  - 515

.ناتسکاپ هتخانشان ،) ف�وم  ، ) موصعم هدراهچ  خیرات  - 516

.ات یب  مق ، ان ، یب  دمحا ، نب  هّللادبع  دمحموبا  مهتایفو ، همئالا و  دیلاوم  خیرات  - 517

.1331 نارهت هیمالسا ، مّود ، پاچ  يوقن ، لیلخ  ریم  مالسا ، رصتخم  خیرات  - 518

.ات یب  اج ، یب  ان ، یب  بیدا ، يدهم  ازریم  همجرت  تجهب ، لولهب  اقآ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ  خیرات  - 519

.ات یب  نارهت ، هیبدا ، یشورفباتک  يورهلا ، یفوتسم  نبدمحم  نبدمحا  همجرت  یلعدمحم ، هجاوخ  یفوک ، مثعا  خیرات  - 520

نارهت 1368. يدعس ، ربهر ، بیطخ  لیلخ  رتکد  ریبد ، یقهیب  نیسح  نبدمحم  لضفلاوبا  هجاوخ  یقهیب ، خیرات  - 521

یشورفباتک دناوخریم ،)  ) هاش دنوادخ  نیدلا  ناهرب  دیس  نبدمحم  ریم  افصلا ، هضور  خیرات  - 522

نارهت 1339. يزکرم ،

.ات یب  مق ، ان ، یب  یتریصب ، همجرت  رفظم ، نیسحدمحم  هعیشلا ، خیرات  - 523
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.م توریب 1988 هیملعلا ، بتکلاراد  يربطلا ، ریرج  نبدمحم  رفعجوبا  يربط ، خیرات  - 524

هاگنب یناگیاپلگ ، دیحو  دمحم  همجرت  یقطقط ،) نبا   ) ابطابط نب  یلع  نبدمحم  يرخف ، خیرات  - 525

نارهت 1350. باتک ، رشن  همجرت و 

ءایحالاراد يریش ، یلع  ینابیشلا ، مرکلا  یبا  نب  یلع  نسحلاوبا  نیدلازیزع  لماکلا ، خیرات  - 526

.م 1989 توریب ، یبرعلا  ثارتلا 
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 . ق نارهت 1369 ه .  يرهاظم ، هناخپاچ  یغالب ، هّجحلادبع  دیس  نیئان ، خیرات  - 527

نارهت یگنهرف ، یملع و  یتیآ ، میهاربادمحم   ٔ همجرت بوقعی ، یبا  نبدمحا  یبوقعی ، خیرات  - 528

.1366

.ات یب  نارهت ، اونین ، يزوجلا ، نبا  طبس  صاوخلا ، هرکذت  - 529

نبدمحم نیدلا  لامک  يزوجلا ، نب  نمحرلادبع  جرفلاوبا  لوسرلا ، لآ  بقانم  یف  ل�وسلا  بلاطم  همیمض  هب  صاوخلا ، هرکذت  - 530
.ق  . 1285 ه  - 1287 اج ، یب  ان ، یب  لوا ، پاچ  هحلط ،

دهشم 1350. يرفعج ، یناگیاپلگ ، يدهاز  یضاق  صصقلا ، همتت  - 531

.ق  . زیربت 1274 ه ان ، یب  یماطسب ، رقاب  نب  یلعزورون  هیوضرلا ، هقحت  - 532

.ق  . زیربت 1281 ه ان ، یب  نسح ، نیدلا  جات  نبدمحم  ناطلس  سلاجملا ، هفحت  - 533

.1324 اج ، یب  ان ، یب  یسلجم ، رقابدمحم  الم  مالسلا ، مهیلع  همئالا  هرکذت  - 534

، یـسودرف بیدا ، يدهم  همجرت  يروز ، هنگنز  دمحم  یـضاق  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  لآ  خیرات  رد  همکاحم  حیرـشت و  - 535
دهشم 1345.

.ات یب  نارهت ، ان ، یب  يدزی ، يوره  دمحا  ازریم  ربمغیپ ، لآ  تالاوحا  هرکذت  - 536

.ات یب  دنه ، ان ، یب  بحاص ، یلقیلع  دیس  نیموصعملا ، هرکذت  - 537

.ات یب  نارهت ، ان ، یب  ینیئان ، دمحم  ازریم  هادهلا ، هرکذت  - 538

نارهت 1357. يروهظ ، ینایتشآ ، لابقا  سابع  ششوک  هب  یناوجخن ، یبحاص  هّللادبع  رجنس  نب  هاشودنه  فلسلا ، براجت  - 539

، نارهت ان ، یب  یتالحم ، یلوسر  مشاه  همجرت  یناهفصا ، جرفلاوبا  نییبلاطلا ، لتاقم  همجرت  - 540

.ات یب 

.ات یب  نارهت ، ان ، یب  يا ، هراوز  نیسح  نب  یلع  بقانملا ، همجرت  - 541

، نارهت ان ، یب  يوسوم ، دومحم  دّیس  همجرت  ینیسح ، نامیلس  خیش  هّدوملا ، عیبانی  همجرت  - 542

.ات یب 
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.ات یب  دنه ، ان ، یب  یلعلادبع ، نب  هّللادبع  دمحم  باحصالاو ، لآلا  بقانم  یف  بابحالا  حیرفت  - 543

.ات یب  مق ، ان ، یب  یناهفصا ، هداز  تعیرش  اضر  ینید ، رامشزور  ای  همئالا  میوقت  - 544

.م 1962 رصم ، فراعملاراد ، یسلدنا ، يرهاطلا  دمحا  نب  یلع  دمحموبا  برعلا ، باسنا  هرهمج  - 545

مق 1394. یتریصب ، ربشلا ، هّللادبع  دیسلا  نویعلا ، ءالج  - 546

نارهت 1296. ان ، یب  یسلجم ، رقابدمحم  الم  نویعلا ، ءالج  - 547

.ق  . نارهت 1378 ه هیبدا ، سردملا ، یمامالا  اضردمحم  دولخلا ، تانج  - 548
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.ات یب  نارهت ، ان ، یب  يدرجورب ، ینیمظاک  یلعدمحم  هیالولا ، رهاوج  - 549

.ات یب  نارهت ، ان ، یب  برع ، روبص  تازجعملا ، عماج  - 550

.ات یب  اج ، یب  ان ، یب  یعیفر ، رقابدمحم  عّیشت ، ملاع  نابات  ياهدیشروخ  مالسلا ، مهیلع  موصعم  هدراهچ  - 551

مق 1329. ان ، یب  يزیربت ، توفص  یلعدمحم  مالسلا ، مهیلع  موصعم  هدراهچ  - 552

.ات یب  مق ، ان ، یب  يزیربت ، توفص  یلعدمحم  رون ، تفه  ود  ای  مالسلا ، مهیلع  موصعم  هدراهچ  - 553

.ات یب  دهشم ، يرفعج ، یناگیاپلگ ، يدهاز  یضاق  یلع  اقآ  مالسلا ، مهیلع  موصعم  هدراهچ  - 554

.ات یب  نارهت ، ان ، یب  يرهاظم ، نیسح  مالسلا ، مهیلع  موصعم  هدراهچ  - 555

.ات یب  زاریش ، ان ، یب  نایچرصان ، لضفلاوبا  دیس  مالسلا ، مهیلع  موصعم  هدراهچ  - 556

.ات یب  نارهت ، ان ، یب  هداز ، دامع  یناهفصا  نیسح  نیدلادامع  مالسلا ، مهیلع  موصعم  هدراهچ  - 557

.ات یب  مق ، ان ، یب  توفص ، یلعدمحم  مالسا ، رد  تیبرت  ای  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  - 558

.ات یب  نارهت ، ان ، یب  هداز ، يوضر  یلعدیس  مالسا ، نابات  ياه  هرهچ  - 559

.ات یب  نارهت ، هیمالسا ، هیملع  یلیبدرا ،) سدقم   ) دمحم نبدمحا  هعیشلا ، هقیدح  - 560

.ات یب  یئبمب ، ان ، یب  باتکلا ، کلم  دمحم  ازریم  نیقتملا ، نزح  - 561

مق 1397. هیملع ، لوا ، پاچ  ینارحبلا ، ینیسحلا  مشاه  دیسلا  راربالا ، هیلح  - 562

.ات یب  توریب ، ان ، یب  هیمیت ، نبا  تیبلا ، لآ  قوقح  - 563

دادغب 1388 ان ، یب  ینارحبلا ، يرئاحلا  يوسوملا  یلعدمحم  رشع ، ینثالا  لوسرلا  ءافلخ  - 564

.يرجه

.ات یب  نارهت ، ان ، یب  یلیلخ ، دمحم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نادناخ  - 565

نارهت 1341. ان ، یب  نابضغ ، رفعج  دیس  همجرت  هینغم ، داوج  دمحم  تّوبن ، نادناخ  - 566

.ات یب  اج ، یب  ان ، یب  یکارا ، يراصنا  یلعدمحم  مالسا ، گرزب  نایاوشیپ  یناگدنز  زا  يا  هصالخ  - 567
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مق 1330. ان ، یب  یمق ، ضیف  سابع  لآلاو ، همئالا  لاوحا  یف  لاقملا  هصالخ  - 568

.ات یب  نارهت ، ان ، یب  یشیرق ، ربکا  یلع  دیس  یحو ، نادناخ  - 569

.ات یب  دهشم ، ان ، یب  هّللارصن ، خیش  مالسلا ، هیلع  يوضر  نئازخ  - 570

.ات یب  دنه ، ان ، یب  دمحم ، دیسلا  لئاضفلا ، هنیزخ  - 571

.ات یب  دهشم ، ان ، یب  يوسوملا ، یسوم  نبدمحم  همئالا ، صئاصخ  - 572

.فجن یضرلا ، فیرشلا  همئالا ، صئاصخ  - 573

نارهت 1350. مالسا ، حایس ، دمحا  نایاوشیپ ، ياهییوگشیپ  رد  - 574

نارهت 1354. حاجنلا ، هبتکم  يزیربت ، یفجن  رفعج  دمحم  قح ، توعد  - 575
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.ات یب  نارهت ، ان ، یب  هداز ، يرهوج  اضردمحم  دیس  هعیش ، فراعملا  هرئاد  - 576

.ات یب  نارهت ، ان ، یب  ربهر ، یقتدمحم  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  بتکم  رد  - 577

.زیربت انالوم ، یلعدیس  جاح  مالسلا ، مهیلع  موصعم  هراهچ  رصتخم  خیرات  موظنم  ّرُد  - 578

.ات یب  مق ، ان ، یب  يربط ، ریرج  نبدمحم  رفعجوبا  همامالا ، لئالد  - 579

.ات یب  نارهت ، ان ، یب  یسوط ، نیدلاریصن  هجاوخ  ماما ، هدزاود  - 580

.ق  . هرهاق 1356 ه ان ، یب  يربطلا ، هّللادبع  نبدمحا  نیدلا  ّبحم  یبرقلا ، يوذ  بقانم  یف  یبقعلا  رئاخذ  - 581

رتکد همجرت  يروباشین ، لاتف  نسح  نبدمحم  رفعجوبا  نیملعتملا ، هریصب  نیظعاولا و  هضور  - 582

نارهت 1366. یناغماد ، يودهم  دومحم 

، مود پاچ  ینیسحلا ، لامج  هّللاءاطع  باحصالاو ، لآلاو  یبنلا  ریس  یف  بابحالا  هضور  - 583

.ق وهنکل 1310 ان ، یب 

مایخ 1338. هاش ، دنواخ  نبدمحم  ریم  ءافلخلاو ، كولملاو  ءایبنالا  هریس  یف  افصلا  هضور  - 584

نارهت 1344. هیمالسا ، یفجن ، داوج  دمحم  ناشخرد ، ناگراتس  ای  خیراوتلا  هدبز  - 585

یب نارهت ، نآرق ، بتکم  یناهفصا ، هدازدامع  نیسح  نیدلادامع  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  هدراهچ  ای  نیموصعم  همئا  یناگدنز  - 586
.ات

نارهت 1357. لابقا ، نایسامح ، نسح  مالسلا ، مهیلع  موصعم  هدراهچ  یناگدنز  - 587

.1353 دورود ، تیسراف  نامیس و  یفحص ، دمحم  دیس  مالسلا ، مهیلع  موصعم  هدراهچ  یناگدنز  - 588

نارهت 1359. دیهش ، یشیاشخب ، یقیقع  نایاوشیپ ، یگدنز  - 589

دمحم دیس  همجرت  یمق ، سابع  خیش  جاح  هیهبلا ،) راونا  همجرت   ) مالسا ناربهر  یگدنز  - 590

.ق نارهت 1375 ه .  هیمالسا ، یفحص ،

.ات یب  نارهت ، ان ، یب  يرشبم ، هّللادسا  رتکد  همجرت  بیدا ، لداع  ام ، نایاوشیپ  یلیلحت  یناگدنز  - 591

ورم ات  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترجه  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comيایفارغج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 286 

http://www.ghaemiyeh.com


.ات یب  دهشم ، ان ، یب  یناگیاپلگ ، يدهاز  یضاق  مالسلا ، مهیلع  موصعم  هدراهچ  یناگدنز  - 592

.ق 1390 ه .  نارهت ، هیمالسا ، يدراطع ، هّللازیزع  همجرت  یسربط ، مالسالا  نیما  مالسلا ، مهیلع  موصعم  هدراهچ  یناگدنز  - 593

.ات یب  دهشم ، ان ، یب  يدورهاش ، یلالج  نیسح  ربمغیپ ، نادناخ  یناگدنز  - 594

دهشم 1349. ان ، یب  يراوزبس ،)  ) یچارک یلعدمحم  مالسا ، ناگراتس  - 595

زیربت 1348. ان ، یب  یناود ، یلع  مالسا ، خیرات  نآرق و  رد  ناناوج  يامیس  - 596

.ق توریب 1400 ه .  فراعملاراد ، نیمالا ، نسحم  همئالا ، هریس  - 597

توریب 1397. ان ، یب  لوا ، پاچ  ینسحلا ، فورعم  مشاه  رشع ، ینثالا  همئالا  هریس  - 598
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.ات یب  نارهت ، یفجن ، داوج  دمحم  ناشخرد ، ناگراتس  - 599

.نارهت یجنایم ، میهاربا  دیس  موصعم ،) هدراهچ   ) ناهج ناگدیزگرب  زا  هدیزگرب  نانخس  - 600

.ق زیربت 1396 ه .  یشرق ، یشعرم ، یفجن  یضترم  دیس  مالسلا ، مهیلع  يدهلا  همئالاو  یبنلا  بقانم  یف  یحضلا  سمش  - 601

فجن 1369. ان ، یب  يرئاح ، یناردنزام  يدهم  دمحم  یبوط ، هرجش  - 602

.ات یب  نارهت ، ینیسح ، تاداس  ناماما ، هویش  - 603

.1319 اج ، یب  ان ، یب  نیسح ، نبدمحم  نب  یقتدمحم  ازریم  راربالا ، هفیحص  - 604

.ق 1389 ه .  اج ، یب  ان ، یب  يرختسا ، یلع  هّللا  ناسحا  قح ، تعلط  - 605

.ات یب  نارهت ، هیدشر ، يوسوم ، رفعج  دمحم  دیس  نب  يدهم  دیس  راونالا ، علاوط  - 606

، یئبمب ینسحلا ، يدوادلا  رغـصالا  هبنع  نبانهم  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  خیـشلا  بلاط ، یبا  لآ  باسنا  یف  بلاطلا  هدمع  - 607
.ق 1318 ه 

.ات یب  فجن ، ان ، یب  باهولادبع ، نب  نیسح  تازجعملا ، نویع  - 608

.ات یب  نارهت ، يدنه ، يوسوم  نیسح  دماحدیس  ریم  مالسلا ، مهیلع  راهطالا  همئالا  بقانم  یف  راونالا  تاقبع  - 609

توریب 1973. یملعالا ، هس�وم  یفلدلا ، یجرالم  نوسح  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  لآ  لئاضف  - 610

نارهت 1361. ریبکریما ، دنو ، هنییآ  قداص  همجرت  لیخد ، یلعدمحم  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  رتخد  همطاف  - 611

.ات یب  نارهت ، ینیوزق ، يردیح  نایاوشیپ ، یناگدنز  ساسح  ياهزارف  - 612

.نارهت ینایتشآ ، دمحا  ازریم  ناربهر ، همانزارف  - 613

.ات یب  اج ، یب  ان ، یب  یلبرالا ، حتفلا  یبا  نب  یسیع  نب  یلع  نسحلاوبا  نیدلاءاهب  همئالا ، هفرعم  یف  همغلا  فشک  - 614

.ق نارهت 1277 ه .  یلوفزد ، یلع  نب  یقتدمحم  ماصخلا ، هیافک  - 615

.ات یب  نارهت ، يا ، هراوز  نیسح  نب  یلع  همجرت  یلبرالا ، یسیع  نب  یلع  مالسلا ، مهیلع  همئالا  هفرعم  یف  همغلا  فشک  - 616

نارهت 1296. یگنس ، پاچ  ینیئان ، يداهدمحم  نیرکاذلا ، ناسل  - 617
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.ات یب  اج ، یب  ان ، یب  ینارحبلا ، ینسحلا  داوجلادبع  نب  لیعامسا  نب  ناملس  نب  مشاه  زجاعملا ، هنیدم  - 618

، باتک رـشن  همجرت و  هاگنب  هدنیاپ ، مساقلاوبا  همجرت  يدوعـسم ، نیـسح  نب  یلع  نسحلاوبا  رهوجلا ، نداعم  بهذـلا و  جورم  - 619
نارهت 1360.

یشورفباتک یتالحم ، یلوسر  مشاه  دیس  همجرت  یناهفصا ، جرفلاوبا  نییبلاطلا ، لتاقم  - 620
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.ات یب  نارهت ، قودص ،

.ات یب  اج ، یب  ناریا ، بتک  تاراشتنا  لضاف ، داوج  هناگ ، هدراهچ  نیموصعم  - 621

 . ق 1357 ه .  فجن ، هیردیحلا ، هعبطملا  بوشآرهش ، نبا  ظفاحلا  مامالا  بلاط ، یبا  لآ  بقانم  - 622

نارهت 1364. يردیح ، هناخپاچ  يدزی ، یفجن  لیلخ  دیس  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  بقانم  - 623

.ق 1326 ه .  اج ، یب  دابآ ، هاش  ردیح ، دالوا  دیس  هّیرقابلا ، رثآم  - 624

.ق 1297 ه .  اج ، یب  یگنس ، پاچ  ربکا ، یلع  نبدمحم  هدکمتام ، - 625

، نآرق بتکم  مجنپ ، پاچ  هدازداـمع ،)  ) یناهفـصا نیـسح  نیدـلادامع  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  هدراـهچ  یناگدـنز  هعومجم  - 626
.ات یب  نارهت ،

.ق 1248 ه .  اج ، یب  یگنس ، پاچ  یقارن ، رذ  یبا  نب  يدهم  بولقلا ، قرحم  - 627

نارهت 1325. ان ، یب  یلع ، خیش  جاح  نانجلا ، هوکشم  - 628

نارهت 1325. ان ، یب  ینیسح ، دمحا  نیدلاردص  دیس  يدهلا ، بئاصم  - 629

.ق 1280ه .  یگنس ، پاچ  ان ، یب  تیاده ، یلقاضر  مالسلا ، مهیلع  راهطالا  همئالا  بقانم  یف  راونالا  رهاظم  - 630

.ق 1354 ه .  اج ، یب  ان ، یب  يدزی ، یفجن  لیلج  مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لها  بقانم  - 631

یگنس 1313. پاچ  ان ، یب  میرکلادبع ، قلاخلادبع  مالسلا ، مهیلع  نیموصعملا  بقانم  - 632

.ق نارهت 1382 ه .  هیمالسا ، یناسارخ ، مشاه  دمحم  خیراوتلا ، بختنم  - 633

.ق نارهت 1357 ه .  یمق ، سابع  خیش  جاح  لامآلا ، یهتنم  - 634

فجن نیتملا ، لبح  یمیظعلادـبع ، هاشدـمحم  دیـس  همئالاو ، ءارهزلاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  تاـیفو  یف  مـالکلا  رـصتخم  - 635
.ق 1330 ه . 

فجن 1373. ان ، یب  مراهچ ، پاچ  فجن ، ءاملع  زا  یعمج  مالسلا ، مهیلع  همئالا  تایافو  هعومجم  - 636

توریب یملعالا ، مود ، پاچ  یعفایلا ، دعسا  نب  هّللادبع  ناظقیلا ، هربع  نانجلا و  تآرم  - 637

.ق 1390 ه . 
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.ق نارهت 1386 ه .  یملعا ، يرهاوجلا ، فیرش  نازحالا ، ریثم  - 638

.ات یب  زیربت ، ان ، یب  يدزی ، میحرلادبع  قلاخلادبع  نیموصعملا ، بئاصم  - 639

.ات یب  فجن ، يرئاحلا ، يوسوملا  نیسحلادبع  دیسلا  هیادهلا ، حیباصم  - 640

فجن 1346. هیولع ، بویا ، نب  هّللادبع  نبدمحم  نبدمحا  هّللادبعوبا  رشع ، ینثالا  همئالا  ددع  یلع  صنلا  یف  رثالا  بضتقم  - 641

.ق فجن 1341 ه .  هیوضترم ، يدقن ، رفعج  دمحم  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لئاضف  یف  بهاولا  بهاوم  - 642

ص:232

ورم ات  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترجه  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comيایفارغج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 291 

http://www.ghaemiyeh.com


.ات یب  فجن ، ینیسح ، هنومک  قازرلادبع  دیس  هعیشلا ، نایعاو  هرهاطلا  هرتعلا  هدهاشم  - 643

.ات یب  نارهت ، يدزیلا ، میحرلادبع  نب  قیثولا  مالسلا ، مهیلع  نیموصعملا  بئاصم  - 644

.ات یب  نارهت ، میرکلادبع ، نب  قلاخلادبع  مالسلا ، مهیلع  نیموصعملا  بقانم  - 645

، نارهت رهطم ، نب  فسوی  نب  نسح  خیش  یّلحلا  همالعلا  همامالا ، تابثا  یف  همارکلا  جاهنم  - 646

.ات یب 

.ات یب  دنه ، یمارگلب ، ریغص  دمحا  دیس  نیموصعم ، دالیم  - 647

نارهت 1348. هیمالسا ، رهپس ، ناخ  یلقسابع  خیراوتلا ، خسان  - 648

.1357 نارهت ، یمالسا ، گرزب  هناخباتک  يرکسع ، یضترم  دیس  نید ، ءایحا  رد  همئا  شقن  - 649

.ات یب  یئبمب ، ان ، یب  راهطالا ، تیبلا  لها  بقانم  یف  حصامب  راربالا  لزن  - 650

فجن 1377. ینیما ، يدنرزلا ، فسوی  نبدمحم  نیدلا  لامج  نیطمسلا ، ررد  مظن  - 651

رصم ان ، یب  متشه ، پاچ  یجنلبشلا ، دیس  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  راتخملا  یبنلا  تیب  لآ  بقانم  یف  راصبالارون  - 652

 . ق 1384 ه . 

.ات یب  وهنکل ، ان ، یب  نیبم ، دّمحم  الم  هاجنلا ، هلیسو  - 653

.ات یب  نارهت ، ان ، یب  یناشاک ، تماما  نیدلارخف  دیسلا  هاجنلا ، هلیسو  - 654

.ات یب  فجن ، یناردنزام ، يرئاح  يدهم  راربالا ، هیده  - 655

.ات یب  نارهت ، ان ، یب  یفجنلا ، ینیسح  نالک  هجاوخ  نب  نامیلس  هّدوملا ، عیبانی  - 656

میامض

اه هشقن 

ریواصت

ص:233

ورم ات  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترجه  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comيایفارغج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 292 

http://www.ghaemiyeh.com


237 میامض

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترجه  یخیرات  يایفارغج  238

239 میامض

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترجه  یخیرات  يایفارغج  240

241 میامض

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترجه  یخیرات  يایفارغج  242

243 میامض

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترجه  یخیرات  يایفارغج  244

245 میامض

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترجه  یخیرات  يایفارغج  246

247 میامض

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترجه  یخیرات  يایفارغج  248

249 میامض

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترجه  یخیرات  يایفارغج  250

ص:234

ورم ات  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترجه  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comيایفارغج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 293 

http://www.ghaemiyeh.com


همانباتک 235
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.تسا هدمآ  زین  ق  لاس 300 ه .  - 2

ص174. نامه ، - 33

9-145؛ ضرالا ، هروص  لقوح ، نبا  ص52-249 ؛

نیمز رد  ار  وت  ام  دواد  يا  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  دواد  شربمایپ  هدنب و  هب  راگدرورپ 

درک قیقحت  هعلاطم و  بلاط  یبا  نب  یلع  سابع و  دالوا  نایم  رد  نومأم 

یفوتم

یفوتم

دّمحم

ص:239
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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